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Posudek vedoucího diplomové práce na téma: 

„Financování organizací neziskového sektoru“  

 
 

Autorka diplomové práce: Sabina Navara 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

 

Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se zaměřila na problematiku 

financování neziskového sektoru na našem území. Volbu tématu hodnotím kladně, neboť oblast 

fungování a zejména financování subjektů působících v oblasti neziskového sektoru zůstává nejenom 

veřejnosti laické, ale mnohdy i odborné, značně vzdálenou, a především stále nepochopenou.  

 

Diplomová práce je systematicky členěna do šesti základních kapitol, nepočítaje Úvod a 

Závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly; uspořádání práce je logické. 

Z formálního hlediska mám však výtku týkající se řazení hlavních kapitol – systematičnosti a zejména 

přehlednosti práce by prospělo jejich zařazení vždy na novou stránku, a další podstatně zásadnější – 

vynechání závěrečného Resumé.  

 

Úvodní kapitola této diplomové práce je věnována terminologickému exkurzu do oblasti 

fungování a vývoje neziskových organizací jako takových, jejich odlišení dle sektoru veřejného a 

soukromého, a především typologii jednotlivých druhů neziskových subjektů, jež je možno 

v současnosti podřazovat pod tzv. nevládní/nestátní neziskové organizace. Následně autorka svoji 

pozornost zaměřuje na poněkud komplikovanou a roztříštěnou legislativní úpravu tohoto sektoru před 

přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a na jeho právní dopady na 

činnost a postavení subjektů působícím v neziskovém sektoru, což pak dále ještě podrobněji analyzuje 

v kapitole třetí.   

Obsahem kapitoly č. 3 je tak popis jednotlivých typů v současnosti působících neziskových 

organizací, vymezení principů jejich fungování a zejména jejich právnímu postavení v našem právní 

řádu. V kapitole čtvrté pak autorka přehledně a v základních principech nastiňuje a představuje 

způsoby financování soukromého neziskového sektoru, a v kapitole páté pak daňové povinnosti 

nestátních neziskových organizací. Své vlastní praktické zkušenosti pak autorka zúročila a využila jich 

v závěrečné kapitole, kde přibližuje fungování jedné, dá se říci, z nejstabilnějších neziskových 

organizaci, Tichý svět, o.p.s. 

 

 



ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

Fakulta právnická 

Katedra finančního práva a národního hospodářství 

________________________________________________________ 

2 

 

 

Výklad je jasný a srozumitelný a věcně provázaný, jedná se o stylisticky velmi dobře vedenou 

kvalifikační práci. Autorka ve své práci využívá zejména metody popisné a kompilační. Z věcného 

hlediska však postrádám poněkud hlubší analýzu dopadů jednotlivých příjmů nestátních neziskových 

organizací na jejich daňový režim.  V celkové kontextu však předložená diplomová práce jistě 

napomůže čtenáři získat přehled, jakým způsobem funguje nestátní neziskový sektor a zorientovat se 

v daném oboru.   

 

Diplomová práce je vybavena dostatečným poznámkovým aparátem, škoda jen, že autorka 

nezařadila do své práce přílohy či jiné grafické a obrazové materiály, jež by danou problematiku ještě 

blíže zdokumentovaly. Z formálního hlediska tak až na shora uvedené (chybějící Resumé a přílohy a 

řazení kapitol) nemám žádných výtek; poznámkový aparát a práce s prameny jsou v pořádku. 

Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

 

Na základě shora uvedeného je nutno konstatovat, že autorka prokázala základní 

orientaci v dané problematice, předložená diplomová práce byla zpracována v dostatečném 

rozsahu, a splňuje jak po věcné, tak i po formální stránce požadavky kladené na její úroveň, a 

proto ji doporučuji k následné ústní obhajobě.  

 

 

Doporučené oblasti pro ústní obhajobu: 

- Jaké jsou odlišnosti v režimu zdaňování příjmů u jednotlivých neziskových organizací? 

- Je dle Vašeho názoru stále potřebná určitá větší míra kodifikace vybraného sektoru, např. formou 

dalších legislativních opatřeních, zákonů, atd.?  

 

 

 

 

V Plzni dne 13. června 2020     JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

 

 


