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z činnosti AVPo čR

Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů 
a neziskových organizací?
Průzkum Spolupráce krajů a neziskových organizací probíhal od října 2013 do prosince 2013 ve všech 14 krajích České repub-
liky včetně Hlavního města Prahy. Uskutečnil se v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy, 
který finančně podpořil The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a dále byl částečně kofinancován z rozpočtu 
Olomouckého kraje. Realizátorem průzkumu, jehož cílem bylo zmapovat, zda krajské úřady spolupracují s nestátními nezisko-
vými organizacemi (NNO) a o jakou formu spolupráce se jedná,  byla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). 

na začátku října 2013 AVPO ČR 
oslovila jednotlivé hejtmany s 
žádostí o vyplnění online dotazníku. 
Otázky v něm se týkaly způsobu 
podpory a komunikace s nnO 
v kraji, spolupráce se zastřešu-
jící organizací nnO, vlivu nezisko-
vých organizací na rozhodování 
kraje a konkrétní pomoci nezisko-
vým organizacím s problemati-
kou nového Občanského zákoníku. 
Další sada otázek zjišťovala názory 
krajů na legislativní úpravu sta-
tusu veřejné prospěšnosti a jejich 
pohled na zavedení značky spo-
lehlivosti neziskových organizací.

nA on-line dotAz-
níky nAVázAly osobní 
RozhoVoRy
Po vyhodnocení dotazníků násle-
doval osobní rozhovor s externí 
spolupracovnicí AVPO ČR Miladou 
Šnajdrovou. Cílem osobního roz-
hovoru vedeného vždy s vybra-
ným zástupcem krajského úřadu, 
bylo prodiskutovat odpovědi z on-

-line dotazníku a získat k nim další 
rozšiřující informace. Výběr osob, 
s nimiž byly rozhovory vedeny, 
byl zcela na jednotlivých krajích. 
Jednalo se o pracovníky z růz-
ných odborů, například vedoucí 

kanceláře hejtmana, vedoucí oddě-
lení metodiky a také strategic-
kého rozvoje. V sedmi krajích byl 
rozhovor veden s koordinátorem 
pro nestátní neziskové organi-
zace. Ve čtyřech krajích se rozho-
voru zúčastnili zástupci sociálního 
odboru, což diskuzi většinou zúžilo 
pouze na problematiku sociálních 
služeb v dotyčném kraji. Přesto 
tyto odpovědi považujeme za rele-
vantní, jelikož delegování kompe-
tence k vedení rozhovoru bylo plně 
na rozhodnutí jednotlivých krajů.
 
Výstupy z rozhovorů víceméně 
kopírovaly a rozšiřovaly názory 
uvedené v dotazníku. Většina 
krajů nabízí neziskovým organi-
zacím pomoc formou poskyto-
vání prostor (na konkrétní akce a 
většinou zdarma), umožňuje jim 
propagaci na webových strán-
kách kraje nebo i jinými způsoby 

- například zveřejňováním článků 
v krajských zpravodajích, na mís-
tech propagace kraje a podobně. 

dotAce A komunikAce
Všechny kraje poskytují nnO 
dotace na jejich aktivity. Dotační 
programy jdoucí nad běžný 
rámec podpory nnO mají 

celkem čtyři kraje. Méně než 
polovina krajů organizuje pro 
nnO semináře na různá témata 
(legislativa, dotační programy 
apod.) a poskytuje jim poraden-
ství nebo kontakty na externí 
poradce. Jeden kraj (Zlínský) 
provozuje samostatný infor-
mační webový portál pro nnO.

Komunikace krajů s nnO pro-
bíhá různými způsoby: sedm 
krajů má koordinátora pro nnO, 
z toho jeden kraj (Olomoucký) 
má dokonce externí poradkyni 
hejtmana pro tuto oblast. Pouze 
v pěti případech je však zaměst-
nancem, který je za tuto komu-
nikaci odpovědný, odborník na 
neziskový sektor. Šest krajů pak 
komunikuje s nnO prostřed-
nictvím jednotlivých odborů. 

sPoluPRáce s kRAj-
skými AsociAcemi  
A jejich PodPoRA
Co se týče spolupráce se zastřešu-
jící organizací nnO, uvedlo cel-
kem sedm krajů, že má s tako-
vou organizací uzavřenu smlouvu, 
z toho ovšem pouze čtyři kraje 
(Jihomoravský, Pardubický, 
Vysočina, Zlínský) hodnotí tuto 

spolupráci jako vysoce kvalitní. 
Dalších sedm krajů uvedlo, že nemá 
uzavřenu žádnou takovou smlouvu 
a jeden kraj (Plzeňský) v současné 
době od smlouvy odstupuje a plá-
nuje tzv. Deklaraci spolupráce, 
ke které se budou moci připojo-
vat jednotlivé nnO v regionu.

Finanční podporu zastřešu-
jící organizaci nnO poskytovalo 
v roce 2013 jen pět krajů, a to v 
částkách od 300 tisíc do 1,1 mili-
onu Kč. Zástupci dvou krajů uvedli, 
že namísto dotace jiné orga-
nizaci mají v rozpočtu finance 
na provoz oddělení krajského 
úřadu, které se nnO věnuje.

VliV nno A PříPRAVA  
nA legislAtiVní změny
Šest krajů uvedlo, že nnO mají 
významný vliv na rozhodo-
vání kraje, sedm krajů vyhodno-
tilo vliv jako částečný a pouze 
jeden kraj uvedl, že nnO jsou bez 
vlivu na rozhodování v kraji. Je 
nutno dodat, že zástupci někte-
rých krajů posuzovali pouze vliv 
nestátních sociálních služeb na 
rozhodování sociálního odboru.

S přípravami na změny souvisejí-
cími s nOZ pomáhá nnO posky-
továním poradenství osm krajů. 
Využívají k tomu vlastní i externí 
poradce. Jedenáct krajů orga-
nizuje pro nnO semináře.

Podmínky PRo zís-
kání stAtusu Veřejné 
PRosPěšnosti
Kraje se v dotazníku vyjadřovaly i ke 
konkrétním podmínkám získání sta-
tusu veřejné prospěšnosti. Většina 
krajů uvedla, že by nnO měly vést 
podvojné účetnictví. Všechny kraje 
jsou též přesvědčeny, že by nnO 
měly zveřejňovat výroční zprávy 
včetně účetní závěrky i strukturu 
svých zdrojů, informovat o své čin-
nosti na svých webových strán-
kách, a že by měly jasně vymezo-
vat svou hlavní a vedlejší činnost.

Pouze dva kraje naopak uvedly, 
že by nnO měly zveřejňo-
vat příjmy tří nejlépe ohodno-
cených osob v organizaci. 
pokračování na následující straněMapa krajů ČR; Autor: Jan Dudík; Zdroj: Wikimedia
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u této podmínky se rozvinula nej-
širší diskuze. Kraje, které s touto 
podmínkou nesouhlasí, uvá-
děly například tyto důvody: 

 — NNO by nemusely získat 
dotaci, protože částka by 
se poskytovateli mohla 
zdát příliš vysoká.

 — Mohlo by jít o „bič“ na 
špičkové pracovníky.

 —  U NNO s malým počtem 
zaměstnanců by zveřejňování 
mohlo být příliš adresné.

 — Špatná zkušenost se 
zveřejňováním platů 
zaměstnanců veřejné správy.

 — Důležitý je i odpočet 
nákladů od těchto odměn.

 — Odměňování je interní 
záležitostí organizace, pokud 
je realizováno v rámci 
zdravých pravidel. Navíc je ve 
společnosti velmi negativně 

vnímáno jakékoli odmítnutí 
takové údaje zveřejnit.

deset kRAjů by uVítAlo 
znAčku sPolehliVosti
Přístup krajů ke Značce spo-
lehlivosti neziskových organi-
zací nebyl jednoznačný. Deset 
krajů by ji uvítalo, zatímco čtyři 
kraje ji nevidí jako potřebnou. 
V rozhovorech se obje-
vily tyto názory:

 — Značka by měla zajímat 
spíše dárce. Byla by to 
komplikace pro NNO.

 — Existuje již příliš 
institucí, které udělují 
nejrůznější značky.

 — Získat značku je příliš zatěžující. 
Nemít značku neznamená, že 
NNO není spolehlivá, ale že 
nemá kapacity na její získání.

 — Značka spolehlivosti by mohla 
nahradit onen rozporuplný 
bod zveřejňování tří 

nejvyšších odměn, který 
je podmínkou pro získání 
statusu veřejné prospěšnosti.

záVěR
„Z rozhovorů vyplynul velký zájem 
o neziskové organizace, o jejich 
potřeby a problémy,“ říká Milada 
Šnajdrová, „ve většině krajů jsou 
nnO relevantním partnerem 
pro veřejnou správu. Já osobně 
vidím jako výbornou a vzájemně 
přínosnou spolupráci kraje a 
nnO například v kraji Vysočina, 
ve Zlínském, Pardubickém, 
Plzeňském a Olomouckém kraji.“ 

Pro upřesnění ještě dodává: „V 
Olomouckém kraji sice působím 
jako externí poradkyně hejtmana 
pro nnO, právě proto ale mohu 
kvalifikovaně posoudit míru zájmu 
krajů o nnO a rozpoznám pří-
činy v rozdílném přístupu krajů k 
zastřešujícím organizacím i samot-
ným nnO. Být přitom objektivní a 
nestranná je podstatou mé letité 
práce v neziskovém sektoru.“

AVPO ČR

z činnosti AVPo čR

na konci ledna uspořádala AVPO 
ČR informační seminář pro člen-
ské organizace, které už v minulosti 
projevily o hodnocení zájem a v 
budoucnu by chtěly značku spoleh-
livosti získat. V kavárně langhans 

- Centrum Člověka v tísni, která se 
nachází ve Vodičkově ulici v cen-
tru Prahy, představili tvůrci meto-
diky Jan Horký a Petr Vrzáček pří-
tomným zástupcům neziskových 
organizací, vstupní podmínky, pro 
zařazení do pilotního hodnocení. 

VstuPní Podmínky
Aby mohla nezisková organizace 
značku spolehlivosti získat, bude 
muset splnit určitá kritéria. Vstupní 
formulář prezentovaný budou-
cími hodnotiteli sestává zejména 
z otázek týkajících se správy a 
řízení organizace, jejího finanč-
ního řízení, fundraisingu a vztahů s 
veřejností. Kromě odpovědí musí 
organizace připojit i kopie doku-
mentů, které informace uvedené 
ve formuláři prokazují. Formulář je 
dostupný na webových stránkách 
AVPO ČR http://www.avpo.cz.

PRoces hodnocení
Pokud organizace splní vstupní kri-
téria, bude s ní uzavřena smlouva o 
hodnocení spolehlivosti, ze které 
pro žadatele i hodnotitele vyplý-
vají další práva a povinnosti. Poté 
už započne samotné hodnocení 
podle metodiky, kterou předsta-
vili na informačním semináři její 
tvůrci, a která je rovněž k dispozici 
na webových stránkách Asociace. 

Hodnotitel, který bude mít danou 
organizaci na starosti, se zaměří 
především na to, jak naplňuje své 
poslání, zásady a kvalitu její správy, 
řízení a vnitřní kontroly, úroveň 
a metody fundraisingu či způ-
soby budování vztahů s veřej-
ností. Podstatnou součástí pro-
cesu bude i hodnocení v oblasti 
finančního řízení a hospodaření 
organizace včetně její transpa-
rentnosti vůči veřejnosti.

doPlňující doPoRučení
na informačním setkání byly 
také představeny základní stan-
dardy pro zpracování výročních 
zpráv, etický fundraising a členění 

nákladů. Standardy pro oblasti 
fundraisingu a výročních zpráv 
představil Aleš Mrázek, který 
je celkově odpovědný za vznik 
metodických materiálů, manuál 
pro členění nákladů prezentoval 
Jan Horký, jeden z tvůrců meto-
diky hodnocení. tato doporučení 
mají sloužit jako návod pro hod-
nocené organizace, jak interně 
nastavit procesy tak, aby mohly 
lépe doložit, že fungují spolehlivě. 
Dokumenty jsou taktéž zveřejněny 
na webových stránkách AVPO 
ČR společně s dalšími materiály.

zAhájení Pilotáží
na konci informačního semi-
náře měly neziskové organizace 
mající zájem o získání značky spo-
lehlivosti možnost se s hodnoti-
teli domluvit na zahájení pilotního 
procesu hodnocení. V první vlně 
bude hodnoceno deset organi-
zací, v druhé polovině roku 2014 

pak dalších dvanáct. Pilotní hod-
nocení bude díky finanční pod-
poře z Operačnímu programu 
lidské zdroje a zaměstnanost pro 
neziskové organizace zdarma. Po 
vyhodnocení pilotních vzorků a pří-
padné úpravě metodik bude hod-
nocení zpoplatněno, a to v takové 
výši, aby byla zajištěna jeho další 
udržitelnost. AVPO ČR plánuje 
též vytvoření fondu pro hodno-
cení spolehlivosti, v němž budou 
soustřeďovány prostředky z darů 
firemních i individuálních dárců, a 
ze kterého bude rovněž možné 
hodnocení částečně financovat.

AVPo čR

Metodika pro hodnocení spolehlivosti 
dokončena, rozjíždí se pilotáže!
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) v průběhu ledna dokončila práci na metodice pro hodnocení spoleh-
livosti veřejně prospěšných organizací (VPO). Metodiku poté schválila nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti VPO, jejímiž 
členy jsou experti na český neziskový sektor.

Průzkum „Spolupráce krajů a neziskových organizací“ pro-
běhl v rámci projektu „Zavedení statusu veřejné prospěšnosti 
do české legislativy“. Finančně jej podpořily the trust for Civil 
Society in Central and eastern europe a Olomoucký kraj.
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člen AVPo čR se PředstAVuje

Chcipomoci.info provozuje stej-
nojmenný internetový por-
tál, který je svým rozsahem a 
možnostmi zcela unikátní, jde o 
prostor, kde může  opravdu každý 
najít vhodného partnera pro spo-
lupráci. už od svého založení je 
tato organizace členem AVPO 
ČR, neboť stejně jako ona usi-
luje o profesionalitu a transpa-
rentnost neziskového sektoru. 
O aktivitách Chcipomoci.info 
jsme si povídali s ředitelkou orga-
nizace Janou Kadlecovou.

Začněme názvem. Proč 
právě „chcipomoci.info“?
Je to taková slovní hříčka. Jde 
vlastně o jednotné přání jak 
potřebných, tak dárců – obě 
skupiny chtějí pomoci. A my 
bychom je rádi propojili.

Oni dnes nejsou „pro-
pojení“, jak říkáte?
někdy jistě ano a možná až moc – 
tedy hodně trvale, a bez větší mož-
nosti žádoucích změn. tak zvaná 

„potřebnost“ je živá věc, neustále 
se mění a na tyto změny je třeba 
pružně reagovat. Stále rozho-
duje především webový marke-
ting a nikoli vlastní ryzí „potřeb-
nost“, která je čitelná až teprve při 
osobní zkušenosti. Vlastně jde o to, 
umožnit všem bližší vzájemný kon-
takt, pak se budou moci všichni 
lépe rozhodovat, jedni budou vědět 
od koho mohou chtít pomoc a 
druzí zase komu chtějí pomoci.

Kolik organizací je v databázi?
Jsme nejúplnější databází všech 
tuzemských neziskových orga-
nizací i dárců. najdete u nás 
více než sto tisíc subjektů.

Co znamená nejúplnější?
to znamená, že nejsme výběroví, 
nikoho nepreferujeme, chceme 
tam mít opravdu všechny. 

tedy takový telefonní seznam?
Ano, ale to je pouze základ 
s nímž dále pracujeme.

 V čem tkví váš hlavní přínos či 
záměr? V čem se lišíte od ostat-
ních takovýchto portálů?
Jak již bylo řečeno, jsme opravdu 
nejúplnější co do typu i množ-
ství subjektů. také jsme komplexní 
a zahrnujeme všechny oblasti 
pomoci. Především však přiná-
šíme též lokální pohled a přístup.

A co míníte výrazem „lokální“? 
Jde Vám o to, aby lidé pomá-
hali například tam kde žijí?
Ano. to je vlastně zásadní myšlenka 
celého portálu – aby lidé pomá-
hali vždy především tam, kde to 
opravdu znají. Pomoc získává úplně 
jiný rozměr, když dárce může blíže 
poznat potřebného a potřebný 
zase naopak dárce. V osobním 
kontaktu se pak rodí daleko hlubší 
motivace podílet se na vzájemné 
pomoci. Každý vždy raději a ochot-
něji pomůže tomu, koho zná, má 
možnost ho osobně navštívit a 

vnímat poté i pozitivní výsledky 
své pomoci. V takto těsném kon-
taktu je také snazší nabídnout i jiné 
formy pomoci než finanční dary.

Jaké například?
třeba čas nebo dobrovolnou 
práci, která může být mnohdy 
i vysoce kvalifikovaná,
tedy nejen ono známé hrabání listí 
nebo natírání plotů v zahradách 
dětských domovů,  ale i opravdu 
odbornou poradenskou podporu či 
dokonce členství v orgánech, tedy 
správních a dozorčích radách kon-
krétních neziskových organizací.

Co by měli udělat ti, kteří 
se chtějí zapojit?
Každý, ať už půjde o dárce, potřeb-
ného či neziskovku, by měl nej-
prve zjistit, zda už je v databázi 
na webovém portálu. Jestliže se 
tam nenajde, může nám napsat 
a my jeho profil založíme, pokud 
tam už je, stačí, když vyplní regis-
traci a tím potvrdí, že je aktivní. 
Poté si díky snadnému a přehled-
nému vyhledávání může najít loka-
litu a oborové zaměření, které 
mu vyhovuje. Pak už stačí navští-
vit zobrazené profily a zjistit víc.

Kromě dárců a neziskovek se na 
vašem portálu objevuje i katego-
rie „potřební“, můžete nám v těch 
pojmech udělat trochu jasno?
Dárci jsou občané i firmy, kteří 
darují, tedy poskytují svou 
pomoc. Potřební jsou ti, kteří 
tuto pomoc či podporu sku-
tečně osobně potřebují. no a 
neziskovky jsou často mezi nimi a 
hrají v tomto procesu řadu speci-
fických rolí – jakýchsi zprostřed-
kovatelů a poskytovatelů služeb.

A jak těmto konkrétním potřeb-
ným poslouží váš portál?
tím, že se budou moci jako „sou-
sedé“ obrátit se na své sku-
tečné bližní. na ty, kteří žijí s 
nimi či vedle nich v jejich obci.

Jaký myslíte, že je potenciál 
projektu chcipomoci.info?
V České republice existuje přes 
100 tisíc nejrůznějších nezisko-
vých organizací a zároveň je zde i 
mnoho firem a jednotlivců, kteří 
jsou ochotní pomáhat. Často ale 
obě strany naráží na velkou bari-
éru v tom, že se jim nedaří se vzá-
jemně najít a vhodně propojit. 
Chceme napomáhat tomu, aby 

dárci i potřební navazovali nikoli 
jen webový či elektronický kon-
takt, ale zejména kontakt osobní 
možná až důvěrný. neboť vzájemná 
pomoc je navýsost intimní a hlu-
boce lidskou záležitostí. Věříme, že 
každý chce zažívat pocit naplnění, 
neboť jde o tu největší odměnu, 
jaké se lidskému srdci může dostat.

Vaše shrnutí na závěr?
Pomáhejme tam, kde to 
známe a tím, čím můžeme!

AVPo čR

Pomáhejme tam, kde to známe a tím, čím můžeme!
Chcipomoci.info je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je propojování potřebných,     
neziskových organizací a všech, kteří mají zájem pomáhat. 

chcipomoci.info, o.p.s.    

Klimentská 1

110 00 Praha 1

e-mail: info@chcipomoci.info

tel: 777 566 727

http://www.chcipomoci.info/

Ilustrační foto. Zdroj: Chcipomoci.info
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noVá legislAtiVA

Změna právní formy spolku na ústav
V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., dále jen NOZ) k 1. lednu 2014, je mnoho 
občanských sdružení, která se tímto dnem stala ze zákona spolky, konfrontována s možností změny právní formy na ústav. 
Účelem tohoto článku není rozebírat důvody, proč tuto změnu uskutečnit, ale popsat způsob, jak ji prakticky provést.

Zákon (§ 3045 odstavec 1 nOZ) 
k tomu říká: „Sdružení podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružo-
vání občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, se považují za spolky 
podle tohoto zákona. sdružení 
má právo změnit svoji právní 
formu na ústav nebo sociální 
družstvo podle jiného zákona.“

Z citovaného ustanovení vyplývá, 
že změna právní formy je umož-
něna pouze těm spolkům, které 
byly před nabytím účinnosti nOZ 
občanskými sdruženími (spolky 
založené již za účinnosti nOZ tuto 
možnost nemají). nejasná je ovšem 
otázka lhůty pro změnu právní 
formy. Zákon takovou lhůtu expli-
citně nestanoví. Podle někte-
rých výkladů však i v tomto pří-
padě platí tříletá lhůta, stanovená 
§ 3041 odst. 2 nOZ pro přizpůso-
bení obsahu stanov spolku nové 
právní úpravě. Osobně se domní-
vám, že k použití této lhůty není 
důvod a možnost změny právní 
formy tedy není časově omezena.

Je třeba zdůraznit, že zákon změnu 
právní formy spolku na ústav spe-
ciálně neupravuje. Použije se pouze 
obecná úprava přeměny právnic-
kých osob, obsažená v § 174 a násl.:

 — Ke změně právní formy 
dochází okamžikem jejího 
zápisu do veřejného 
rejstříku (rejstříku ústavů).

 — Po zápisu změny právní 
formy do rejstříku již nelze 
rozhodnutí o ní nijak zvrátit. 
Nelze se ani domáhat jejího 
prohlášení za neplatnou, 
a to ani v případě, že by 
rozhodnutí, jímž k přeměně 
došlo, bylo jakkoli vadné.

 — Při změně právní formy se 
spolek neruší ani nezaniká, 
pouze se mění jeho právní 
poměry, a také právní 
postavení jeho členů. V praxi 
to znamená, že veškeré 
právní vztahy spolku 
zůstávají nedotčeny. Změna 
právní formy nemá vliv na 
jeho majetek, účinnosti 

jím uzavřených smluv 
apod. Zaniká však členství 
ve spolku a veškerá práva 
a povinnosti jeho členů. 
Ústav není korporací, tudíž 
nemá a nemůže mít členy.

 — Není-li den, k němuž byl 
vyhotoven návrh rozhodnutí 
o změně právní formy 
rozvahovým dnem ve smyslu 
účetních předpisů (zpravidla 
31. prosinec), sestaví spolek 
k tomuto dni mezitímní 
účetní závěrku. Údaje, z 
nichž je tato účetní závěrka 
sestavena, nesmí předcházet 
den rozhodnutí o změně 
právní formy více než tři 
měsíce. Jinými slovy, o změně 
právní formy nelze rozhodnut 
déle než tři měsíce po dni, 
ke kterému byla mezitímní 
účetní závěrka sestavena.

V této souvislosti je třeba zmí-
nit daňové důsledky změny právní 
formy. V případě, že spolek, který 
mění právní formu, účtoval v sou-
stavě „podvojného“ účetnictví, 
není důvod ke dni předcházejí-
címu dni zápisu změny do veřej-
ného rejstříku podávat přiznání k 
dani z příjmů právnických osob, to 
bude podáno až ke konci účetního 
období. naproti tomu, pokud spo-
lek účtoval v soustavě tzv. „jedno-
duchého“ účetnictví, bude patrně 
podání přiznání nezbytné. Ústav 
totiž vede povinně účetnictví 

„podvojné“. Konkrétní daňově/
účetní konsekvence změny právní 
formy nicméně doporučuji kon-
zultovat s daňovým poradcem.

Chybějící konkrétní úprava změny 
právní formy spolku bohužel zane-
chává adresáty právní normy v 
určité nejistotě ohledně toho, 
jakým způsobem má vlastně spolek 
o změně své právní formy rozhod-
nout. Podle § 247 odst. 1 nOZ roz-
hoduje o přeměně spolku (změna 
právní formy je druhem přeměny) 
zpravidla nejvyšší orgán spolku. 
tímto orgánem je u většiny spolků 
orgán složený ze všech členů a 
nazývaný nejčastěji členská schůze, 
členské shromáždění nebo valná 
hromada. Citované ustanovení je 

dispozitivní povahy – stanovy tedy 
mohou obsahovat úpravu odliš-
nou. Z praxe však víme, že drtivá 
většina stávajících stanov úpravu 
přeměny neobsahuje vůbec.

nejde ovšem jen o samotné schvá-
lení změny právní formy, dále je 
třeba též přijmout zakladatelské 
právní jednání (zakládací listinu) 
ústavu. Zakládací listina bude zpra-
vidla (ne však nezbytně, viz dále) 
součástí zápisu ze schůze nejvyš-
šího orgánu spolku, který rozho-
duje o změně právní formy. Zákon 

stanoví, že zakladatelské právní 
jednání ústavu musí mít formu 
veřejné listiny (notářského zápisu, 
dále jen nZ), jde o aplikaci § 309 
odst. 4 nOZ, který se týká nadací, 
je však na ústavy použitelný na 
základě ustanovení § 418, v němž 
se říká: „V ostatním se na právní 
poměry ústavu použijí obdobně 
ustanovení o nadaci; nepoužijí se 
však ustanovení o nadační jistině 
a nadačním kapitálu.“. Je otázkou, 
zda z výše uvedeného lze vyvo-
dit, že formu notářského zápisu 
musí mít též zápis ze schůze nej-
vyššího orgánu spolku, na níž se 
o změně právní formy rozhodo-
valo. Domnívám se, že striktně 
viděno nikoli, tedy že je možné, 
aby nejvyšší orgán spolku roz-
hodl o změně právní formy (bez 
nZ) a pověřil například statu-
tární orgán spolku vypracová-
ním zakládací listiny (formou nZ).

Obsah zakládací listiny se nebude 
nijak podstatně lišit od zaklá-
dací listiny nově založeného 
ústavu. Musí tedy obsahovat tyto 
nutné náležitosti (§ 405 nOZ):

 — název ústavu a jeho sídlo,

 — účel ústavu vymezením 
předmětu jeho činnosti, 
popřípadě i předmět 
jeho podnikání,

 — údaj o výši vkladu, popřípadě 
o jeho nepeněžitém předmětu,

Zákon změnu právní formy 
spolku na ústav speciálně neu-
pravuje, z čeho tedy vycházet?

Jak má spolek o změně své 
právní formy rozhodnout?

Také vám někdy připadá, že by naše zákony už mohly být psány rovnou japonsky?     
Japanese magazine "Historical Photograph, August 1931 issue" published by Rekishi-Shasin Kai. Zdroj: Wikimedia
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 — počet členů správní 
rady, jména a bydliště 
jejích prvních členů,

 — podrobnosti o vnitřní 
organizaci ústavu, nevyhradí-li 
se její úprava statutu ústavu,

 — počet členů správní rady, 
jména a bydliště jejích 
prvních členů, nebo jméno 
a bydliště prvního revizora.

Pokud jde o samotný obsah roz-
hodnutí o změně právní formy, 
je, bohužel, také zahalen tajem-
stvím z důvodu nedostatečné 
právní úpravy. inspiraci můžeme 
hledat v § 361 zákona 125/2008 
Sb. O přeměnách obchodních 
společností a družstev, který se 
ovšem na přeměnu spolku nevzta-
huje. Rozhodnutí o změně právní 
formy by tedy mělo obsahovat:

 — název, sídlo a IČ spolku, 
jehož se přeměna týká,

 — právní formu, kterou má 
spolek nabýt (zde ústav),

 — název ústavu,

 — všechny zvláštní výhody, 
jež mají být v souladu 
se změnou právní formy 
poskytnuty členům spolku, 
nebo členům jeho orgánů, 
nebo informaci, že takovéto 
výhody poskytnuty nebudou,

 — jména, příjmení a bydliště 
prvních členů orgánů ústavu,

 — zakladatelské právní jednání 
ústavu, nebo zmocnění k 
jeho vypracování (viz výše),

 — den vyhotovení návrhu 
rozhodnutí a jeho 
vyhotovitele (zpravidla 
půjde o statutární orgán),

 — den přijetí rozhodnutí.

 Ani další postup následující po 
rozhodnutí o změně právní formy 
a sepsání zakladatelského práv-
ního jednání se významně neliší 
od postupu při založení „nového“ 
ústavu. Zahrnuje tedy především 

podání návrhu na zápis do veřej-
ného rejstříku, který musí být dolo-
žen předepsanými dokumenty. 
Oproti založení nového ústavu však 
tyto dokumenty budou navíc obsa-
hovat také rozhodnutí o změně 
právní formy. Otázkou je, zda soudy 
budou požadovat též předložení 
mezitímní účetní závěrky, o níž je 
pojednáno výše. tato povinnost 
sice z právních předpisů výslovně 
nevyplývá, nelze ale vyloučit, že 
některé soudy budou na jejím spl-
nění trvat. návrh na zápis změny 
právní formy do veřejného rejstříku 
je počínaje 1. lednem 2014 pod-
roben soudnímu poplatku. Podle 
mého názoru, ačkoli ani zde 
není právní úprava zcela jedno-
značná, by měla jeho výše činit 
1.000 Kč. Soud by měl zápis pro-
vést, nebo o návrhu jinak rozhod-
nut (např. navrhovatele vyzvat k 
jeho doplnění) do pěti pracov-
ních dnů ode dne jeho podání.
Závěrem je nutno konstatovat, 
že konečné stanovisko k mnoha 
aspektům změny právní formy, 
zejména ke způsobu a formě roz-
hodnutí o ní, nebo náležitostem 

příloh návrhu na zápis, přinese až 
soudní praxe. V této souvislosti 
upozorňuji na dlouhodobě nekon-
zistentní rozhodování rejstříko-
vých soudů ve věcech nezisko-
vých organizací. Dokument, jenž je 
jedním soudem bez výhrad akcep-
tován, je druhým často odmítnut. 
Jednota není bohužel mnohdy ani 
v rozhodování různých úředníků 
téhož soudu. Mírně chaotická situ-
ace, pokud jde o výklad nových 
právních norem, panuje i v ostat-
ních právních profesích – ať už 
jde o notáře, advokáty, nebo jiné 
právníky. Proto bude třeba, aby se, 
zejména v počátcích účinnosti nové 
civilní legislativy, zájemci o změnu 
právní formy obrnili trpělivostí. 

mgr. Petr Vít,
právní poradce AVPO ČR

dAně A finAnce

Pro zdaňování příjmů nnO jsou 
významné zejména změny v zákoně 
č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, a související zrušení zákona č. 
357/1992 Sb. o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemo-
vitostí. Daň z převodu nemovi-
tostí je nově upravena zákonem 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí. Daň darovací a 
dědická byly jako daňový institut 
zrušeny a příjmy zdaňované dříve 
těmito daněmi jsou od 1.1.2014 
předmětem daně z příjmů.

Zákon o daních z příjmů v §18 - §20 
i nadále stanovuje zvláštní daňová 
pravidla pro nnO, ta se však 
nevztahují na všechny nnO auto-
maticky, ale vesměs platí pouze 
pro veřejně prospěšné poplat-
níky. Z důvodu neschválení zákona 
o veřejné prospěšnosti byl pojem 
veřejně prospěšný poplatník defi-
nován přímo v zákoně o daních 
z příjmů. V §17a je vymezen jako 
poplatník, který v souladu se svým 
zakladatelským právním jedná-
ním, statusem, zákonem nebo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci, 
jako svou hlavní činnost vykonává 
činnost takovou, která není podni-
káním. Je tedy důležité, jakou čin-
nost nnO ve skutečnosti vyko-
nává, a zda ji má zapsánu jako svoji 
hlavní činnost, přičemž tato činnost 
nesmí být podnikáním. Podnikáním 
je činnost vykonávaná na vlastní 
účet a odpovědnost živnosten-
ským nebo obdobným způsobem 
se záměrem činit tak soustavně 
za účelem dosažení zisku. Pokud 
tedy nnO vykonává soustavně 
různé činnosti, musí jako hlavní čin-
nost vykonávat činnost, která není 
nastavena ziskově, ale je záměrně 
prováděna se ztrátou, případně s 
nulovým výsledkem. explicitně je 
navíc v zákoně o daních z příjmů 
stanoveno, že veřejně prospěšným 
poplatníkem není mimo jiné spole-
čenství vlastníků jednotek, profesní 
komora ani nadace, která dle svého 
zakladatelského jednání slouží k 
podpoře osob blízkých zakladateli 
nebo jejíž činnost směřuje k pod-
poře osob blízkých zakladateli.

Pokud nnO splňuje definici 
veřejně prospěšného poplatníka, 
pak může uplatnit zvláštní pravi-
dla pro veřejně prospěšné poplat-
níky upravená v §18 - §20 zákona 
o daních z příjmů. V těchto pra-
vidlech nastalo několik zásad-
ních změn, které uvádíme dále.

zdAňoVAné činnosti
u obecně prospěšných společ-
ností, ústavů, veřejných výzkum-
ných institucí, veřejných vyso-
kých škol a též u poskytovatelů 
zdravotních služeb jsou, s výjim-
kou příjmů z investičních dotací, 
předmětem daně všechny pří-
jmy. Základ daně před dalšími úpra-
vami tedy zahrnuje všechny vyká-
zané výnosy po odečtení všech 
vykázaných nákladů bez ohledu 
na to, jaké činnosti a s jakým 
výsledkem organizace provádí. 

Pokud vezmeme jako příklad 
organizaci, která vykázala ztrátu 
z poskytování sociálních služeb 
ve výši -100 Kč, zisk ze vzděláva-
cích činností ve výši 200 Kč a zisk 

z pronájmu ve výši 300 Kč, pak, 
pokud touto organizací bude o.p.s. 
nebo ústav, bude její základ daně 
před dalšími úpravami činit 400 
Kč. Pokud by šlo o spolek, nadaci 
nebo nadační fond, církev nebo 
náboženskou společnost, honební 
společenstvo, zájmové sdru-
žení právnických osob, politickou 
stranu či hnutí nebo jinou nnO, 
činil by její základ daně před dal-
šími úpravami 500 Kč, protože u 
těchto organizací nejsou před-
mětem daně přímy z hlavní čin-
nosti, jejímž výsledkem je ztráta. 

ÚRoky
Předmětem daně z příjmu jsou pro 
všechny veřejně prospěšné poplat-
níky nově i úroky z běžných ban-
kovních účtů. nicméně z důvodu 
eliminace povinnosti mnoha nnO 
podávat přiznání k dani z pří-
jmů pouze z důvodu vykázaných 
úroků, byla pro tyto příjmy stano-
vena srážková daň. Úroky u nnO, u 
nichž nejsou předmětem daně ztrá-
tové hlavní činnosti (spolky, nadace 

Zdaňování příjmů nestátních neziskových 
organizací od 1. 1. 2014
Nový občanský zákoník, (tedy zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2014 doprovází mnoho dal-
ších nových zákonů i změn již existujících předpisů. Vzniká tak celý nový legislativní rámec pro fungování nestátních neziskových 
organizací (dále jen NNO). Závažnost změn je u jednotlivých právních forem NNO různá.
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nebo nadační fondy, církve a další, 
viz předchozí odstavec) jsou zda-
ňovány srážkovou daní ve výši 191%. 
tuto daň srazí plátce, tedy banka, 
a vyplatí organizaci úroky v čisté 
výši. nadace, u kterých jsou úroky 
osvobozené z titulu zahrnutí účtů 
v nadační jistině, musí bance tuto 
skutečnost včas oznámit a dosta-
tečně doložit. nnO, u kterých jsou 
předmětem daně všechny příjmy 
(o.p.s., ústavy a další, viz předchozí 
odstavec) se srážková daň neu-
platňuje a tyto organizace dosta-
nou úroky vyplacené v hrubé výši  
a zahrnou je do svého základu daně.

zdAnění PřijAtých dARů
Bezúplatný příjem (přijatý dar) je 
pro veřejně prospěšné poplat-
níky osvobozen, pokud tento dar 
nnO použije pro účely vymezené 
v §15 odst. 1 nebo §20 odst. 8, což 
jsou účely stanovené pro mož-
nost snížení základu daně u podni-
katelských subjektů, které poskyt-
nou dar nnO. Pokud příjem nnO 
použije pro své kapitálové dovy-
bavení, je rovněž osvobozen. toto 
osvobození nnO může, ale nemusí 
uplatnit. Rozhodnutí o uplatnění či 
neuplatnění osvobození bezúplat-
ných příjmů nelze zpětně měnit.

Pokud nnO osvobození uplatní, 
musí současně ze základu daně v 
souvislosti s osvobozením vyjmout 
i náklady (výdaje), které z přija-
tého daru hradila. Zákon o daních 
z příjmů jednoznačně stano-
vuje, že výdaje (náklady) hrazené 
z prostředků, jejichž zdrojem byl 
u poplatníka daně z příjmů bez-
úplatný příjem osvobozený od 
daně, nejsou daňově uznatelnými 
náklady. Z toho logicky vyplývá, 
že pokud nnO účtuje o přijatých 
darech a jejich skutečném použití 
v časové a věcné souvislosti - tedy 
pokud výnosy související s přija-
tým darem a náklady související s 
výdaji hrazenými z přijatého daru 
vykáže ve stejném zdaňovacím 
období, pak je osvobození zby-
tečné uplatňovat, resp. jeho uplat-
nění nemá na základ daně žádný 
vliv. Výjimkou může být situace, kdy 
výdaje hrazené z přijatého daru již 
svým charakterem nejsou daňově 
uznatelnými výdaji. Pokud nnO ve 
zdaňovacím období vykáže pouze 
příjem (nikoliv výdaj) související s 
přijatým darem, pak může tento 
příjem osvobodit, a následně v 
období, kdy příjem použije, vykáže 
náklady (výdaje) hrazené z tohoto 
příjmu jako daňově neuznatelné.

Ať již se nnO rozhodne pro jakýko-
liv režim účtování a s ním souvise-
jící režim zdaňování přijatých darů, 
musí být vždy schopna sledovat a 
prokázat použití přijatých darů.

snížení záklAdu dAně
nadále zůstává možnost snížení 
základu daně až o 30%, resp. až o 
300 tis. Kč do výše základu daně 
v případě, že základ daně činí 
max. 1 mil. Kč. V případě základu 
daně ve výši 200 tis. Kč lze tudíž 
základ daně snížit o 200 tis. Kč, při 
základu daně ve výši 500 tis. Kč 
lze základ daně snížit o 300 tis., při 
základu daně ve výši 1.200 tis. Kč 
lze základ daně snížit o 360 tis. Kč. 

nnO, u nichž nejsou předmětem 
daně z příjmu ztrátové hlavní čin-
nosti (spolky, nadace nebo nadační 
fondy, církve a další, viz výše) 
musí prostředky získané úspo-
rou na dani využít ve třech násle-
dujících zdaňovacích obdobích 
na krytí nákladů, souvisejících s 
činnostmi, ze kterých nejsou zís-
kané příjmy předmětem daně - se 
ztrátovými hlavními činnostmi. 

nnO, u kterých jsou předmě-
tem daně všechny příjmy (o.p.s., 
ústavy a další, viz výše) musí pro-
středky získané úsporou na dani 
použít všechny hned v bezpro-
středně následujícím zdaňovacím 
období. Obecně prospěšné spo-
lečnosti a ústavy musí tyto pro-
středky obecně použít na prová-
dění nepodnikatelských činností. 
Pokud jde o o.p.s. nebo ústav, které 
jsou soukromou vysokou školou 
nebo pokud jde o veřejnou vyso-
kou školou či veřejnou výzkum-
nou instituci, musí tyto prostředky 
použít ke krytí nákladů na vzdělá-
vání, vědecké, výzkumné, vývo-
jové nebo umělecké činnosti.

Zákon o daních z příjmů nyní jed-
noznačně stanovuje, že pokud 
nnO úsporu na dani nepou-
žije v souladu s uvedenými pra-
vidly, musí v období, kdy k poru-
šení podmínek došlo, navýšit svůj 
základ daně o částku odpovídající 
nevyužité úspoře, a tak původně 
uspořenou daň vrátit (zaplatit).

shRnutí
Pokud shrneme výše uvedené, tak 
z pohledu daně z příjmů se nnO 
v podstatě rozdělují do tří skupin: 

 — První z nich jsou NNO, které 
nesplní definici veřejně 
prospěšného poplatníka a 
daňová pravidla stanovená 
pro veřejně prospěšné 
poplatníky v §18 - §20 
se na ně tedy nebudou 
vztahovat. Oproti stavu 
do 31.12.2013 sem budou 
patřit například společenství 

vlastníků jednotek nebo 
některé organizace založené 
za účelem ochrany a 
hájení podnikatelských 
zájmů svých členů. 

 — Druhou skupinou jsou veřejně 
prospěšní poplatníci s tzv. 
širokým základem daně, u 
kterých jsou předmětem 
daně z příjmu všechny příjmy 
s výjimkou investičních 
dotací, obdobně jako u 
podnikatelských subjektů 
(o.p.s., ústavy a další, viz výše). 

 — Třetí skupinou jsou pak 
veřejně prospěšní poplatníci 
s tzv. úzkým základem 
daně, kteří nadále zdaňují 
pouze příjmy z podnikání a z 
činností v rámci svého poslání, 
pokud jsou tyto činnosti 
provozovány se ziskem - 
mají režim obdobný režimu 
platnému do 31.12.2013 
(spolky, nadace nebo nadační 
fondy, církve a další, viz výše). 

Všech organizací včetně veřejně 
prospěšných poplatníků se týká 
zdaňování přijatých darů daní z pří-
jmů. Veřejně prospěšný poplatník 
může přijatý dar jako příjem osvo-
bodit, nicméně v souvislosti s tím 
musí  výdaje, které z daru hradil, 
vykázat jako daňově neuznatelné. 
tato úprava si vyžaduje revizi vnitř-
ních postupů, které nnO pou-
žívá pro účtování přijatých darů. 
Ve vazbě na účtování přijatých 
darů pak nnO dary promítne i do 
výpočtu daně z příjmů. Je proto 
nutné, aby se nnO se změnami 
ve zdaňování příjmů seznámily již 
nyní a již v průběhu roku upravily 
své postupy tak, aby byly schopné 
po ukončení roku 2014 všechna 
nová pravidla správně aplikovat.

ing. miroslava nebuželská, 
BVM Audit s.r.o.

Již celá staletí platí, že největšími životními jistotami jsou smrt a daně.   
Neznámý malíř, konec 16. stol. Zdroj: Wikimedia
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Zpráva o aktivitách  
AVPO ČR v lednu 2014
V průběhu ledna probíhaly práce na dokončení metodiky hod-
nocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací (VPO)  
v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti nezisko-
vých organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti 
neziskových organizací v ČR“ financovaného z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

kAlendář

6. 1.
Proběhla schůzka s tvůrci metodiky 
pro hodnocení spolehlivosti VPO 
(dále jen metodika), na které byla 
vytvořena její finální pracovní verze.

10. – 17.  1. 
Členové Rady pro hodno-
cení spolehlivosti VPO při-
pomínkovali metodiku.

20.  1.  
Proběhla schůzka s tvůrci 
metodiky, kde byly vypořá-
dány a zapracovány  
připomínky Rady. Byla vytvořena 
finální verze metodiky pro pilotáže.

24.  1.
Rada schválila finální verzi 
metodiky pro pilotáže.

29.  1.  
Proběhl informační seminář pro 
členy AVPO ČR, na němž bylo pre-
zentováno hodnocení spolehlivosti 
VPO, členské organizace zde měly 
možnost se do hodnocení přihlásit.

30.  1.   
Metodika a související
dokumenty byly umís-
těny na webové stránky 
http://www.avpo.cz.

dAlší VybRAné  
AktiVity AVPo čR  
V měsíci lednu 2014:

10. 1.   
Proběhla schůzka s členskou 
organizací zapojenou do pro-
jektu „Finanční stabilita neziskové 
organizace - klíč k její dlou-
hodobé udržitelnosti“ finan-
covaného z Operačního pro-
gramu Praha – Adaptabilita 
(dále jen projekt OPPA).

14.  1. 
Účast prezidenta AVPO ČR na 
5. jednání pracovní skupiny pro 
inovativní finanční nástroje na 
Ministerstvu místního rozvoje.
Proběhla schůzka s expert-
kou na daňovou problema-
tiku o spolupráci v roce 2014.

15.  1.   
Proběhla schůzka s členskou orga-
nizací zapojenou do projektu OPPA.

16.  1.   
Proběhla schůzka s právníkem k 
vytvoření smlouvy o absolvování 
procesu hodnocení spolehlivosti.

17.  1. 
Proběhla schůzka s Friend ś factory 
zaměřená na marketing AVPO ČR.

20. 1.  
Účast prezidenta AVPO 
ČR na setkání poroty sou-
těže Zlatý středník.

21. 1.
Proběhla schůzka s před-
sedkyní AnnO ČR o spo-
lupráci v roce 2014.

27.  1.   
Proběhla schůzka prezi-
denta AVPO ČR s expertkou 
na public relations o možnos-
tech spolupráce na rok 2014.

27. 1.  
Proběhla schůzka zástupců AVPO 
ČR a nadace Forum 2000 o spo-
lupráci na pořádání konference a 
nGO marketu 24. - 25. dubna 2014.

28. 1.   
Proběhla schůzka prezi-
denta AVPO ČR s nakladatel-
stvím Wolters Kluwer o vzá-
jemné spolupráci v roce 2014.
Účast prezidenta AVPO ČR na 
21. zasedání Pracovní skupiny 
nnO pořádané AnnO ČR.
Účast prezidenta AVPO ČR 
na zasedání předsednic-
tva unie zaměstnavatel-
ských svazů (uZS ČR).

30. 1.   
Proběhla schůzka s Friend ś factory 
zaměřená na marketing AVPO ČR.

31. 1.   
Proběhla schůzka s nadací 
Forum 2000 zaměřená na sesta-
vení programu konference a 
naplánování dalších aktivit sou-
visejících s nGO marketem a 
projektem V4 spolupráce.

sPlněno  
V měsíci lednu:

✓	 Zpracování a odevzdání moni-
torovací zprávy projektu „Cesta 
ke zvýšení věrohodnosti nezisko-
vých organizací: zavedení systému 
hodnocení spolehlivosti nezisko-
vých organizací v ČR“ financo-
vaného z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost.

✓	 Zpracování a odevzdání moni-
torovací zprávy projektu „Finanční 
stabilita neziskové organizace - klíč 
k její dlouhodobé udržitelnosti“ 
financovaného z Operačního pro-
gramu Praha – Adaptabilita.

✓	 Zapojení AVPO ČR do pro-
jektového záměru mezinárodního 
projektu ve spolupráci s před-
kladatelem - litevskou střešní 
organizací non-Governmental 
Organisations information 
and Support Centre (niSC).

✓	 Vytvoření pracovní verze Plánu 
rozvoje AVPO ČR 2014 – 2016.

oPRAVA
V minulém čísle Bulletinu AVPO 
ČR (č. 1/2014) byla na straně 4 
v textu pod fotografií uvedena 
mylná informace. V roce 2013 
pomohl program společnosti 
Fosa Podporované zaměst-
návání FORMiKA získat práci 
deseti lidem nejen s mentálním 
postižením, ale i s jiným zne-
výhodněním na trhu práce.


