
VEŘEJNÁ
PROSPĚŠNOST 
V EVROPSKÉM 
SROVNÁNÍ



POJETÍ VEŘEJNÉ
PROSPĚŠNOSTI

� Zakotvena právních předpisech fiskálního práva –
Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko

� Zakotvena v samostatném zákoně o statusu 
veřejné prospěšnosti – Maďarsko, Polsko, Litva

� Neexistence jednotného přístupu – Česká
republika



Co je veřejně prospěšné

Reflexe hodnot a potřeb daného státu:

� Stanovení charakteristických rysů (Švýcarsko)
� Demonstrativní výčet  (Německo, Nizozemí, 

Polsko, Rakousko)
� Taxativní výčet (Maďarsko)



Požadavky pro uznání VP

� Různě podrobné zákonem stanovené požadavky 
Ve všech se objevují požadavky:

� Statutární účel spadá mezi veřejně prospěšné

� Právní subjektivita
� Požadavky na vnitřní organizaci
� Zachování likvidačního zůstatku  pro veřejně

prospěšné účely
� min. % výše VP aktivit, poskytování benefitů

neohraničenému okruhu osob…. Atd.



PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN

� Finanční úřad (Německo, Švýcarsko, Severní
Irsko, Rakousko)

� Specializovaný finanční úřad (Nizozemí)
� Soud (Maďarsko)
� Specializovaný soud – Registrační (Polsko)

� Jiný orgán státní správy – Ministerstvo 
spravedlnosti (registrační úřad) – (Belgie, Rusko) 

� Orgán místní správy (samosprávy) – Perfect
(Řecko)

� Charity Commission (UK), Scotish Charity 
Regulator

Vždy možný opravný prostředek – obrátit se na soud



POZBYTÍ STATUSU VEŘEJNÉ
PROPĚŠNOSTI

Různost právních úprav
Společné rysy:
� Pozbytí daňových výhod
� Pozbytí možnosti být příjemcem prostředků z 

veřejných rozpočtů

� NE !! pozbytí právní subjektivity 
� Ověřování plnění podmínek - periodicky 

(každoročně) 
� Zvláštní případ: Rakousko - nutnost každoročně

žádat o udělení statutu VP



Vybraný případ - Švýcarsko

� VP řešena daňovými předpisy na svazové i 
kantonální úrovni

� Podmínky pro osvobození práv. osoby od daní z 
důvodu VP

� osobní a hospodářská příslušnost ke Švýcarsku, 



� neodvolatelnost veřejně prospěšného užití finančních 
prostředků, 

� výlučnost použití finančních prostředků (problematika 
částečného osvobození u nadací se smíšeným 
účelem), 

� hlavní činnost nadace směřující k veřejně
prospěšnému účelu.



Vybraný případ - Nizozemí

� Není nutné oficiální uznání VP daňovými autoritami.

� Je možné požadovat oficiální uznání práv osoby jako 

VP.



� Kritéria
� subjekt musí být založen za jiným účelem než je dosažení zisku,
� musí mít alespoň 3 členy vedení, z nichž alespoň 2/3 nesmí být 

spřízněni pokrevně nebo oddáni (partnery, osoby spolužijící),
� každý z členů vedení může mít jen jeden hlas, členové vedení

nesmí požívat odměn nebo náhradu nákladů od třetích osob,
� po zániku právnické osoby, zbylý majetek je nutno použít 

způsobem odpovídajícím účelu (veřejně prospěšnému),
� je nutná předchozí konzultace s Inspektorem pro věci registrace 

a dědictví, pokud má dojít ke změně vnitřních dokumentů nebo 
složení vedení subjektu,

� výroční zpráva a roční uzávěrka musí být předložena 
Inspektorovi pro věci registrace a dědictví



� po zániku právnické osoby, zbylý majetek je nutno 
použít způsobem odpovídajícím účelu (veřejně
prospěšnému),

� je nutná předchozí konzultace s Inspektorem pro 
věci registrace a dědictví, pokud má dojít ke změně
vnitřních dokumentů nebo složení vedení subjektu,

� výroční zpráva a roční uzávěrka musí být 
předložena Inspektorovi pro věci registrace a 
dědictví



Vybraný případ - Rakousko

� K užití předpisů týkajících se veřejné prospěšnosti 
dochází, pokud je právnická osoba založena k plnění
veřejně prospěšných nebo církevních účelů a tento účel 
je vyjádřen v jejím základním dokumentu.

� Daňové zvýhodnění je možné, ale pouze za 
předpokladu, že v případě zrušení a následné likvidace 
zůstane likvidační zůstatek zachován ve veřejně
prospěšné sféře.



� Taková ustanovení ve stanovách jsou předpoklady 
pro získání statusu veřejné prospěšnosti (označení
právnické osoby za veřejně prospěšnou), který 
posuzuje a uděluje příslušný finanční úřad, ale ne 
jednou pro vždy, ale každoročně, na každý 
hospodářský rok nově.



ZDROJE

� JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D
� Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a 

Rakousku
� http://nett.aid.cz/sbornikOZ/index.php?show=textyhtml/r

onovska_01
� Veřejná prospěšnost v evropském srovnání
� http://asociacenno.cz/storage/admin/senat/2010/muni.ppt


