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Zák. č. 586/92 Sb. o daních z příjmu , doplněn zák. č. 261/2007 a předpisy 
související, se  doplňuje o závěrečné ustanovení § 38 xx : ) 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 I. Toto ustanovení § 38 xx dává demokratické právo plátcům daně v České 
republice i z podnikatelských aktivit v zahraničí, určit 2% z jejich povinné daně 
( v termínovaném zúčtování) ve prospěch občanským a zájmovým sdružením na 
veřejně prospěšnou činnost a rozvoj občanské společnosti, prostřednictvím jejich 
správce daní v České republice. Takto určená částka 2% z daně není darem ve 
smyslu § 15, odst. 8 zákona o dani z příjmu. 
 
 
 II. Plátce daně, který je fyzickou osobou, je oprávněn sám „prohlásit“ 
v daňovém přiznání, ve lhůtě jeho podání,  v místě příslušného správce daně, do 
30. 04. běžného zdaňovacího období,  
 nebo u svého zaměstnavatele ve stanoveném termínu, který je plátcem daně 
a provedl její roční zúčtování: 
 
 že podíl zaplacené daně do výše 2% se má poukázat jím určenému 
občanskému sdružení - právnické osobě,  evidované u Ministerstva vnitra, nebo u 
jiného ministerstva ČR – ( Statutární název, ,čj. IČ., č. účtu). 
  
 
 III. Plátce daně, právnická osoba je oprávněna „prohlásit“ ve svém 
daňovém přiznání ve lhůtě podání daňového přiznání, že podíl daně ve výši 2% se 
má zaslat určenému občanskému sdružení - právnické osobě (právnickým 
osobám),  evidované u Ministerstva vnitra , nebo u jiného ministerstva v ČR– 
(Statutární název, ,čj IČ., č. účtu).  
  
 Právnická osoba, plátce daně, je povinen uvést k indetifikaci své osobní údaje 
(jméno, příjmení, r.č., zaměstnavatele, jeho IČ), právnická osoba pak obchodní jméno, 
svou adresu, statutární osobu,  čj. a IČ z registrace příslušným ministerstvem , výpis z 
podnikatelského oprávnění, případně údaje zřizovatele a číslo svého bankovního účtu, 
pokud je správce daně již nevede sám. 
 
 
 IV. Podíl poukázané a zaplacené daně podle odst. II, III, může činit měsíčně  
nejméně: 
1) 100 Kč , zda je daňový poplatník fyzickou osobou 
2) 200 Kč, pokud je daňovým poplatníkem právnická osoba 
3) Právnické osoby mohou  podle odst I. a II. ve svém „prohlášení“o daňovém přiznání 
uvést i více příjemců právnických osob až do výše 2% povinné daně s uvedením jejich 
indetifikace. 
4) Pokud na základě opravného přiznání, dodatečného přiznání správcem daně, je 
rozhodná částka podílu nižší podle IV. a dosáhne cekem ke konci roku pod 500,- Kč je 
upuštěno od jejího vyplacení. 
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4) Účelem příjmu podílu z daně příjmu  je podpořit zejména neziskové organizace a 
občanská sdružení činnosti ve společnosti, zvláště 
 
 
a) pomoc občanům zdravotně postiženým a seniorům,k prosazování  zdravotní 
prevence, účelné využívání volného času, k činnosti dobrovolnictví ve zdravotnictví a 
sociálních službách, či v neodkladná sociální pomoci (i v léčbě) a dobrovolníci 
v občanských poradnách, k NO v ambulantní zdravotních ošetřeních,, zavádění 
sociálních služeb a klubů pro seniory a zdravotně postižené“, včetně uplatnění těchto 
občanů ve společnosti 
 
 
b) neziskové právnické osoby v oblasti poskytování zdravotních úkonů a péče, 
rehabilitací a rekondičních činností a sociálních služeb které nehradí zdravotní 
pojišťovny, v malých obcích do 500 obyvatel, podporuje se  zachovávání kulturních 
hodnot (př. ochotnické divadelní a taneční soubory, dobrovolní hasiči, sběratelé aj.), 
dále podpora vzdělávání, ochrana a tvorba životního prostředí, věda a výzkum, 
poskytování sociální pomoci a ochrana lidských práv. 
 
 
c)  u mládeže podpora sportu, vhodného využití volného času, vzdělávací a zájmová 
činnosti, podpora udržováni kulturních tradic a hodnot, podpora mládeže 
k dobrovolnictví a opatření k podpoře protinávykovým látkám př. - protidrogové 
programy aj. 
 
 
 V. Příjemcem podílu zaplacené daně (viz 4) může být jen: 
 
a) občanské sdružení a kluby neziskového charakteru bez zaměstnanců,  
 
b) občanská sdružení  s celostátní působností včetně regionální koordinátorů regionu s 
účelovými zařízeními, dobrovolníci v občanských sdruženích s působností i mimo 
region, 
 
c) z příjemců podílu daně se vylučují občanská a zájmová sdružení, právnické osoby,  v 
jejichž statutárním orgánu a funkcích jsou osoby pravomocně odsouzené za úmyslný 
trestný čin, zvláště proti majetku a zdraví osob.  
 
d.) právnická osoba, která se přihlásila v centrálním registru Ministerstvu vnitra 
České republiky do 30. 11. běžného roku  se statutárními údaji dle evidence 
ministerstev ČR a má vypořádánu daňovou povinnost podle místně příslušného Správce 
daně (pokud ve zdaňovacím období sám splnil daňovou povinnost). Nebo byla ustavena 
a zaregistrován u MV v průběhu kalendářního roku a do 30. 11. a neměl ani zdaňovací 
povinnost v minulém  zdaňovacím období. a má-li příjemce prokazatelně zřízený 
bankovní účet a oznámí-li jeho číslo plátci dně, je na svou žádost ( případně předanou 
správci daně podle místa organizace) zařazen do centrálního registru MV. O zápisu 
oprávněných příjemců a splnění stanovených podmínek, vyrozumí centrální registr MV 
přímo příjemce do 25. 02. běžného roku.  
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VI. Správce daně, 
 po uplynutí zdaňovacího období běžného roku neprodleně poukáže podíl zaplacené 
daně příjemci uvedenému v evidenčním místě příjemců u Ministerstva vnitra ČR, jsou-
li splněny tyto podmínky II:odstavec 4 (a potvrzeny  RV pro NNO ČR) a 
 
a)  plátce daně nemá za minulé daňové období v  podání daňového přiznání 
nedoplatek daně a zaplatil-li daň správně v ročním zúčtování, nebo v souladu se 
zákonem byla jemu zdaňovací povinnost smírně uzavřena. Pokud plátce daně prohlásil 
podle II. a určil příjemce. 
b) jednu až tři právnické osoby  může uvést plátce daně pokud je fyzickou osobou. 
Nebo pro i více právnických osob s uvedením příslušných finančních částek, pokud 
plátce daně je právnická osoba. 
 
c) nejpozději do 31. 12. běžného roku oznámí centrálnímu registru Ministerstva 
vnitra ČR jen  fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky být poměrnými plátci 
daně ve prospěch příjemce dle I a II, . Ministerstvo vnitra ČR z centrálního registru 
poskytne do 30 01. běžného roku Správci daně zaregistrované příjemce. 
 
d) je povinen po převzetí soupisu příjemců , převést jim příslušné podíly na 
bankovní účty, které příjemce plátci daně uvedl (včetně zahraničních účtů), do 
třech měsíců po ukončení příslušného zdaňovacího roku. Uvedl-li plátce daně nebo 
příjemce v žádostech neúmyslně nesprávné údaje, bez zbytečného odkladu jej Správce 
daně na tuto skutečnost upozorní a příslušný podíl převede na bankovní účet nejpozději 
do 6 měsíců. Přijaté podíly od plátců daně jsou Správcem daně osvobozeny o daň 
z příjmu, pokud budou použity podle odst. 4 a ke krytí přímých režijních nákladů. Dani 
podléhají, pokud jsou použity ke mzdám, odměnám a jiným náhradám cizích fyzických 
osob, dále k obchodní a výdělečné činnosti..  
 
e)  o převedení částí podílů příjemcům ze zaplacených daní sestavuje seznam příjemců 
právnických osob a jejich podílů, za předcházející kalendářní rok a tento zveřejní do 
30. 06. příslušného roku na internetových stránkách Správce daně. 
Dosáhne-li příjemce podílu daně z příjmu vyššího než 200 000 Kč, je povinností 
příjemce zveřejnit tento příjem a účel využití této částky v Obchodním věstníku a 
případně strpět výrok auditora i k účetní uzávěrce hospodaření právnické osoby, nebo 
finanční kontrolu z Úřadu vlády ČR, RV pro NNO. Nesplnění této povinnosti, je 
důvodem k nezařadí této právnickou osobu do seznamu žadatelů na podíly 
Ministerstvem vnitra, z daní. na další zdaňovací období. 
 
VII ) V případě zániku příjemce podílu daně v průběhu zdaňovacího období, převádí 
se jeho podíl na zvláštní účet RV pro NNO ČR na rozvoj občanské společnosti v ČR. 
Pokud dojde ke zrušení právnické osoby příjemce do 12 měsíců po vyplacení podílu 
daně, má příjemce povinnost poměrnou část vrátit Správci daně podle místa jeho 
působnosti. Nevrácení příslušných částek (př.od 1/12) vyplacené za běžný rok, je vždy 
porušením zákona o daních a poplatcích. 
 
19. prosince 2008 
Vypracoval: Pavlásek Slavomír 
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Důvodová zpráva – 2 % z daní 
I: Obecná část 
 
 
 Financování organizací tzv. nestátního neziskového sektoru, zájmových a 
občanských sdružení, je velice diskutovanou otázkou ve všech zemích Evropy a 
zvláště v okolních státech naší republiky. V České republice se od r. 1995  
vytváření občanské společnosti a rozvoj neziskového sektoru dosti opomíjí. 
 Formou grantových programů vyhlašovaných ministerstvy a EU je financována 
převážná část nadací a sociálních nestátních organizací se svými zaměstnanci, často i 
s velkým nemovitým majetkem. Proto postavení zájmových a občanských sdružení se 
velmi zhoršuje a dokonce tristní. Malé organizace jsou financovány zpravidla jen 
z členských příspěvků a občas z drobných darů lidí s nízkými příjmy. Přesto, že byl 
přijat zákon o obecně prospěšných společnostech , grantové programy vyhlašované 
různými ministerstvy jsou administrativně pro malá občanská a zájmová sdružení tak 
náročné, že si je někdy nemohou sami zadministrovat, vést zvláštní podvojné 
účetnictví, poté celé akce finančně uhradit a posléze doufat, že se jim osobní vložené 
finanční prostředky vrátí.  
 
 V demokratickým systémem je optimální nechat rozhodnout samotné občany a 
právnické osoby, aby prostřednictvím svých daní sami mohli určit, které aktivity ve 
svém blízkém regionu hodlají veřejně podporovat a také sami se přesvědčí o účelném 
vynakládání daňových prostředků do oblastí neziskových organizací v jejich zájmové, 
sociální, kulturní a jiné činnosti. Rovněž pro státní zprávu je občanská společnost 
aktivnější pro své okolí a často se podílí na vyhlášených prioritách státu. 
 
 
II.  Snížení objemu administrativních prací 
 V tomto systému pak výrazně poklesne objem finančních prostředků 
vynakládaných do zpracování obsáhlých písemných podkladů grantových programů. 
Počítačové zpracování údajů správce daní v příslušném programu, bude přímo 
komunikovat se správcem databáze Ministerstva vnitra a výsledky elektronickou poštou 
mohou být předány jak plátcům daní, tak příjemcům jejich části. Tento způsob 
komunikace ve své podstatě nemá větší náročnost na počty pracovních sil do dalších 
úředních míst. 
 
 
III. Podpora veřejných projektů 
 
 Prostředky dotační politiky se budou moci zaměřit na větší, investičně 
náročnější aktivity. Malá občanská sdružení tak získají prostředky na realizaci své 
činnosti i pro zapojení do veřejného dění v obci. Ve svém finančním výsledku není 
předpoklad navýšení financí ze státního rozpočtu. Předpokládáme zvýšení zájmu o 
obnovu kulturních tradic a drobných památek v malých obcích, účelné využívání 
volného času dětí a mládeže, včetně zapojení ohrožených skupin obyvatel do aktivního 
života. Z nevyčerpaných odvedených daní a převedení neurčených podílů 2% od 
ostatních fyzických a právnických osob, na jinou příslušenou instituci, se pak zvýší 
možnost státu směřovat zbylé prostředky do ostatních nestátních neziskových 
organizací, jako podpora veřejně prospěšných činností. 
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 Celkový dopad na veřejné rozpočty může daňový příjem státu snížit až o 1% 
(vycházím ze skutečností zjištěných v sousedních státech), ale vybraná část 2% daní, 
které nebudou mít určené příjemce, stejně skončí ve státním rozpočtu, kdy dává 
možnost opětovného využití v grantových programech ve prospěch ostatních nestátní 
neziskových organizací. 
 
IV. Zkušenosti z okolních států, zvláště ze Slovenska 
 
  Obdobně takto plynou finanční prostředky do nestátních neziskových 
organizací a zájmových sdružení od r. 1995 v Maďarsku a podle daňového zákona č. 
561 z 04. 12. 2001 § 48 umožňuje občanům i Slovenského státu podporovat své 
neziskové organizace. Po letitých zkušenostech se však zdá velmi nevýhodné, aby 
správa tohoto daňového určení probíhala mimo státní instituce, neboť může dojít ke 
snižování finančního toku a snížení přehlednosti o využití v neziskových organizacích, 
nebo dokonce o úniku mimo neziskový sektor. 
 
 V těchto státech se výrazně zlepšila situace hlavně u ohrožených skupin 
obyvatelstva a jejich nestátních neziskových organizací a občanských sdružení. Jedná 
se o skupiny obyvatel invalidních důchodců bez ohledu věku, seniorů, osob po 50ti 
letech věku, osoby s různým zdravotním postižením, ženy a muže bez zaměstnání 
pečující o děti, dobrovolníky a osoby pečující o zdravotně postižené občany a 
poskytující sociální služby a různé kluby bez dotací státu. Nebo také o různá občanská 
sdružení působící v oblasti využívání volného času těchto znevýhodněných obyvatel a 
mládeže. Také jde o právnické osoby působící v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní, 
sportovní či společenské tak, aby tyto znevýhodněné osoby se stali opět plnoprávnými 
občany společnosti. Z hlediska finančního jde o subjekty, které nemohou svoji činnost 
od nájemného, přes režijní náklady hradit ze svých členských příspěvků a zpravidla ani 
nejsou schopny mimo vedení základního účetnictví psát různé grantové programy, nebo 
rozborové mnohastránkové dotační žádosti.  
 
V. Plnění zásad usnesení vlády ČR z 09. 01. 2008 
 
 Rovněž tímto dojde k naplnění Usnesení vlády z 09. 01. 2008 č.8 Národní 
program přípravy na stárnutí pro roky 2008 – 2012. To lze naplnit daňovým 
„prohlášením“ přímých plátců daně právnických a fyzických osob, přímo ve prospěch 
zájmových a občanských sdružení a neziskových organizací.  

Právní subjekty s pobočkami v celé ČR a zahraničí by mohly poskytnutím části 
daně její 2% určovat centrálně evidovaným zastřešujícím organizacím. 
 
 
 
 
20. prosince 2008 
Pavlásek Slavomír 
 


