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Téma:  „Financování  organizací neziskového sektoru“ 
 

           V současné době jsou pramenem informací zejména právní předpisy:  Ústavní zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, vyhláška č.62/2001 Ministerstva financí o hospodaření organizačních 

složek státu a státních organizací s majetkem státu, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další speciální zákony 

upravující fungování a financování neziskového sektoru, doplňkově také hmotně-právní 

daňové předpisy atd. 

            

            Domnívám se, že si diplomantka zvolila vhodné téma ke zpracování. Problematika 

financování neziskového sektoru je v praxi velmi aktuální.   

             

            Diplomantka si vzala za cíl popsat a vyjasnit jaké organizace jsou považovány za 

neziskové, neboť i tato otázka nebývá úplně jednoznačně chápána, a přitom je klíčová pro 

jejich financování.  Stěžejní normou je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

         

            V první kapitole je věnována charakteristice neziskových organizací v obecném 

měřítku. Vymezuje pojmy veřejná prospěšnost, veřejný neziskový sektor, soukromý 

neziskový sektor.  Současně představuje východisko pro problematiku následujících kapitol. 

          

           Druhá a třetí  kapitola je poměrně obsáhlá. Druhá kapitola je  zaměřena výhradně na 

někdejší právní formy nestátních neziskových organizací a změny stávajících, které nastaly po 

přijetí nového občanského zákoníku.  

 

           Ve třetí  kapitole diplomantka popisuje základní představitele nestátních neziskových 

organizací, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, ústavy, nadacemi, nadačními fondy, 

sociálními družstvy, církevními organizacemi a evidovanými právnickými osobami, z 

hlediska jejich fungování - jak vznikají, způsob správy, jakou činnost vyvíjejí. Podle mého 

názoru je tato kapitola až příliš rozsáhlá a je to podle mého názoru trochu na úkor 

následujících kapitol.  

            

           Kapitola čtvrtá navazuje na předchozí, věnuje se možnostem financování organizací. 

Jednotlivé části jsou rozdělené podle subjektu, jenž prostředky poskytuje. Veřejné a soukromé 

zdroje jsou členěny  podle typu podpory, jenž je poskytována, a způsobu, jak ji lze získat. 

 

            Kapitola pátá obsahuje daňové povinnosti a úlevy poskytované státem. Konkrétně 

diplomantka přibližuje daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. 

              

            Závěrem práce se diplomantka věnuje popisu  konkrétní organizace Tichý svět, o.p.s. 

Zajímavou částí je popis zajišťování financování této konkrétní organizace. 

 

 

 



  

 

            Práce je podle mého názoru vhodně strukturovaná. Práci diplomantka doplnila o svou 

konkrétní zkušenost.  Domnívám se, že tento přístup diplomanta i práci samotnou obohatil.  

 

 

            Cíle diplomové práce byly splněny. Jedná se o téma, které je daňově poměrně obtížné 

a komplikované a k tomu je nutno přihlédnout.  

 

   

             Studentka využila literatury, která je pro danou problematiku vhodná.  

 

             Jak jsem již uvedl výše, domnívám se, že samotná kapitola financování i rozbor 

daňové problematiky mohl být zevrubnější.    

 

 

             Práce podle mého názoru splňuje po obsahové i po formální stránce předpoklady pro 

obhajobu.  Při obhajobě by se diplomantka  měla zaměřit především na: 

a) Problémy v definici hlavní a vedlejší činnosti a jaký to má vliv na výpočet daně 

z příjmů?  

b) Co si diplomantka myslí o právní úpravě veřejně prospěšné společnosti?     

   

             Práci doporučuji k obhajobě.     

 

 

 

V Plzni dne 7. června  2020                                                        Ing. Josef  Nocar   


