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NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

PŘEDMLUVA

V roce 2016 vyšlo v našem nakladatelství 2., aktualizované vydání publikace 

Nevýdělečné organizace v teorii, které obsahuje monografi cky zpracované 

teoretické poznatky z oblasti práva, daní a účetnictví pro specifi cký okruh sub-

jektů nevýdělečné sféry. Již při zpracování 1. vydání bylo jasné, že jednotlivé 

tematické oblasti jsou stíhány řadou právních změn, což značně ztěžuje pře-

hled a aplikaci v praxi. Proto už tehdy vznikla myšlenka na „sestru“ zmíně-

né monografi e zaměřenou na oblast praktického užití jednotlivých poznatků 

– Nevýdělečné organizace v praxi.
Tato publikace si i ve svém 2. vydání klade za cíl poskytnout čtenářům ná-

vody, ukázky a praktické aplikace jednotlivých vybraných ustanovení právních 

předpisů, a to jak z oblasti právní (vzniku, přeměn a samotné existence), tak 

daňové a účetní.

Právní oblast je rozdělena na dvě velké části. První obsahuje řadu písem-

ností, jež jsou potřebné k založení, zápisu do veřejného rejstříku, přemě-

ně či zániku nejčastějších právních forem nevýdělečných organizací, tedy 

spolků, ústavů, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. 

Jedná se o univerzální vzory, ve kterých jsou aplikována ustanovení nové-

ho občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Pro přehled, vysvětle-

ní a praktické užití při přebírání a modifi kování do vlastních písemností jsou 

v jednotlivých částech uvedeny stručné rešerše jednotlivých ustanovení ob-

čanského zákoníku. V případě, že čtenář potřebuje znát podrobnější či širší 

výklad, jsou za okraji uvedeny odkazy na konkrétní strany 2. vydání knihy Ne-
výdělečné organizace v teorii z roku 2017. Druhá oblast práva obsahuje vzo-

ry smluv a dalších písemností, které nevýdělečné organizace v praxi nejčastěji 

používají. Tato část jim má usnadnit práci při vytváření vlastních písemností. 

Při použití písemností v praxi však nabádáme čtenáře, aby ověřili platnost právní 

úpravy, podle které hodlají postupovat, a to s ohledem na neustálé novelizace.

Oblast daní je rozdělena podle jednotlivých daní, se kterými se nevýděleč-

né organizace musí v praxi vypořádat. Vzhledem k tomu, že podrobná teorie 

je uvedena v „sesterské“ práci, jsou u jednotlivých daní uvedeny pouze typo-

vé příklady ve formě zadání, řešení a ukázky vyplněných daňových přiznání 

či tvrzení. Největší pozornost je logicky věnována dani z příjmů právnických 

osob a také novele zákona o dani z přidané hodnoty, která přinesla do oblasti 
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daně z přidané hodnoty nový prvek – kontrolní hlášení. I v této části jsou uve-

deny odkazy na okrajích publikace. Ty odkazují čtenáře na podrobnější výklad 

ustanovení právních předpisů, dle kterých je postupováno v řešení.

Oblast účetnictví přináší nejprve soubor změn, ke kterým došlo od vydání 

Nevýdělečných organizací v teorii, zejména novelu zákona o účetnictví a na-

vazujících vyhlášek. V publikaci jsou rozpracována obě pojetí účetnictví – 

podvojné i jednoduché. Část věnovaná podvojnému účetnictví přináší zejména 

nové uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Stejně tak je nově 

zpracována směrná účtová osnova se zapracováním změn vyplývajících z le-

gislativy. Ty se promítly i v postupech účtování, které jsou součástí publika-

ce také. Podkapitola věnovaná jednoduchému účetnictví vyplývá z vyhlášky 

č. 325/2015 Sb., která rozpracovává zákonnou úpravu. Čtenáři v kapitole na-

jdou zejména vzory peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků a vybra-

ných pomocných knih. Zcela nově jsou zpracovány i vzory přehledů, jež účetní 

jednotky vedoucí jednoduché účetnictví musí zpracovávat.

Jednotlivé vzory písemností, zadání příkladů a ukázek obsahují smyšlené 

údaje, které jsou vloženy do ukázek a řešení jen v rámci snahy o maximální 

konkrétnost a poskytnutí reálného přehledu uživateli informací. Ukázky, vzory 

a řešení vyjadřují názor autorů publikace a jsou platné ke dni redakční uzávěrky. 

Při aplikaci v praxi je vždy nezbytné zohlednit případné změny v legislativě či 

stanoviscích odborných institucí. 

Autoři srdečně děkují Ing. Miroslavě Nebuželské za souhlas s použitím 

jejího příspěvku z časopisu UNES, dále Ing. Zuzaně Ryzové za zpracování 

daňových přiznání a tvrzení v oblasti daňové.

Závěrem nám dovolte vyjádřit přání, aby se 2. vydání publikace Nevýdělečné 
organizace v praxi stalo užitečným pomocníkem při řešení každého praktického 

problému, který budou muset pracovníci těchto organizací řešit.

autoři
v Pardubicích dne 6. ledna 2017

PŘEDMLUVA


