V Praze dne 7. 6. 2013
Vážení poslanci, vážené poslankyně,
obracíme se na vás jménem níže uvedených neziskových organizací s žádostí, abyste věnovali svou
pozornost sněmovnímu tisku 1004, přinášejícímu podstatné změny daní z příjmů. Tato novelizace
byla ministrem financí ve sněmovně před propuštěním do druhého čtení představena jako
"technická", tedy čistě zavádějící terminologii nového občanského zákoníku do daňových zákonů.
Podporu této novely pak při projevu pan ministr ztotožnil s podporou nového občanského zákoníku.
Ve skutečnosti je předkládaná změna příjmových daní normou velmi komplexní a jde dalece nad
rámec pouhé technické novelizace. Přináší rozsáhlé změny daňového prostředí pro fyzické i právnické
osoby. Ruší se koncept superhrubé mzdy či se mění úprava dědictví, darování či převodů nemovitostí.
Některé příjmy se od daně osvobozují (příjem z dividend), jiné naopak nově zdaňují (úrokové příjmy
neziskových organizací). Významně se také omezují podmínky pro rozvoj soukromého dárcovství, kde
se výrazně zužuje prostor pro dárce uplatnit daňovou úlevu za dar.
Přesto tento návrh nebyl projednán Legislativní radou vlády. Posouzení právní konzistence takto
významných změn se tak omezilo pouze na vyjádření předsedy LRV. Ministr a předseda LRV Mlsna
pak ve svém sdělení pro vládu z 8. dubna 2013 sám konstatoval, že tyto změny jdou daleko za rámec
pouhého přizpůsobení terminologie novému občanskému zákoníku.
Z pozice řádově stovek neziskových nestátních organizací a statisíců členů, které zastupujeme,
konstatujeme, že novela zákona o daních má významný negativní dopad na ekonomiku NNO v
České republice. Opakovaně a bez úspěchu jsme na to v uplynulých měsících upozorňovali autory
novely z Ministerstva financí. Nyní se proto obracíme na Vás.
Máte před sebou návrh normy, která je z pohledu neziskových organizací zcela zásadní. Tyto změny
však vznikaly bez diskuse a jasného zadání, jak chce český stát podporovat rozvoj soukromého
dárcovství a neziskového sektoru. Nebyla provedena analýza současného stavu ani dopadů na
neziskový sektor. Řádný legislativní proces je obcházen a změny jsou prováděny za zády veřejnosti.
Novelizace zásadním způsobem mění daňové prostředí neziskových organizací a většinu stávajících
benefitů nově navazuje na status veřejné prospěšnosti. Zákon o veřejné prospěšnosti připravovalo
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se širokým spektrem neziskových organizací. Tento zákon
považujeme za vyvážený, jednoduchý a v praxi (po řádném výkladu registračních postupů) použitelný.
Jistě přispěje k větší transparentnosti profesionálních neziskových organizací, které požadavky
zákona díky svému zázemí splní. Zákon z pera Ministerstva spravedlnosti upravuje podmínky pro
získání a odnímání statusu a odkazuje na další zákony, které upraví výhody ze statusu vyplývající.
Během celého procesu přípravy jsme byli ujišťováni, že stávající úroveň benefitů zůstane neziskovým
organizacím zachována. Ty, které se rozhodnou o status veřejné prospěšnosti požádat, pak měly
získat nový motivující benefit, protože získání statusu klade na organizaci vyšší nároky.
Realita je ale zcela jiná. Současné benefity jsou předkládanou novelou obrovskému množství
organizací odebrány, a jsou nyní nabízeny už pouze okruhu se zapsaným statusem veřejné
prospěšnosti. Výrazně se zmenšuje okruh NNO, jejichž dárci získají daňové úlevy. A to v situaci, kdy
byla dotační podpora ze státního rozpočtu pro NNO byla krácena o 40 až 80% (dle přehledů Rady
vlády pro NNO a webových stránek rezortů).
Rozvoj kultury filantropie je přitom pro stát velice výhodný, a to zvlášť v době, kdy veřejné zdroje
svou podporu výrazně omezují. Soukromé dary tvoří čím dál větší část prostředků, se kterými
neziskové organizace hospodaří. Jen v roce 2011 uplatnili fyzické a právnické osoby daňové odečty za
poskytnuté dary ve výši 3,8 miliardy Kč. Stát tedy tuto část jejich soukromého příjmu nezdanil a jeho

hypotetická ztráta se pohybuje okolo 800 miliónů Kč. Zato ale byly realizovány obecně prospěšné
služby a aktivity za téměř 4 miliardy, které nemusel financovat stát a mohl tak tyto prostředky využít
jinde. Zapomínat bychom neměli ani na multiplikační efekt, který je v neziskovém sektoru dán nejen
vysokým podílem dobrovolné práce, ale i motivací a kreativitou lidí v těchto organizacích působících.
Pro tisíce malých sdružení a spolků založených převážně na dobrovolné práci ale nové zákonné
úpravy ve svém součtu přináší jen další administrativní zátěž, kterou mnohdy nebudou schopni
zvládnout a o status raději nepožádají. Jejich dárci tak například ztratí možnost snížit si daňový základ
o výši svého daru. Na soukromé dárce také budou kladeny vyšší nároky na to, aby zjišťovali, zda jimi
podporovaná organizace status má či nikoli. Velmi se obáváme, že celkový objem soukromého
dárcovství bude vlivem těchto změn klesat a řada menších neprofesionálních spolků na aktivní
zapojování veřejnosti do své práce prostřednictvím darů raději rezignuje.
Skutečně tedy nelze mluvit o systematické podpoře filantropie ze strany státu. Jsme přesvědčení, že
účinek bude právě opačný. Jsme velmi nemile překvapeni nesystémovým opatřením, které
podmínky pro existenci NNO v již tak obtížné ekonomické situaci skokem zhoršuje, které je
prezentováno pod rouškou pouhé technické novelizace a navíc vydáváno za nezbytnou podmínku
pro to, aby nový občanský zákoník vstoupil v účinnost ke stanovenému datu.
Domníváme se, že novelizace příjmových daní tak, jak je navrhována, je zcestná a je promarněním
příležitosti ke skutečnému dialogu o finančních podmínkách českého neziskového sektoru.
Požadujeme zachování současných daňových výhod pro NNO, především jasnou a širokou podporu
dárcovství na obecně prospěšné aktivity NNO.
Požadujeme také motivační podporu těch organizací, které se rozhodnou požádat o status veřejné
prospěšnosti a dobrovolně tak posílí svou transparentnost, avšak ne za cenu ochuzení základních
podmínek pro existenci ostatních NNO.
Konečně odmítáme provázání přijetí této novely s účinností nového občanského zákoníku.
Žádáme Vás, abyste tuto novelizaci nepodpořil/a. Situaci je nutné a také možné řešit stažením
předkládané novely a předložení skutečné technické novelizace, které uvede současné daňové
zákony do souladu s novou terminologií nového občanského zákoníku.

Děkujeme za zvážení našich argumentů.

Júlia Sokolovičová
ředitelka
Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
kontakt: julia.sokolovicova@zelenykruh.cz, tel.
608 071 134
Zelený kruh zastupuje 28 členských
ekologických organizací a celkem 111
organizací sdružených v Oborové platformě
ekologických NNO.

Aleš Sedláček
předseda
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
kontakt: ales.sedlacek@crdm.cz, tel. 604 286
554
ČRDM zastupuje 102 členských organizací –
sdružení dětí a mládeže, a téměř 200 000
individuálních členů.

Ing. Martina Berdychová
předsedkyně
Asociace NNO v ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
kontakt: martina.berdychova@seznam.cz, tel.
602 939 688
ANNO ČR zastupuje prostřednictvím krajských
sdružení téměř 900 jednotlivých NNO.

Jana Smiggels Kavková
ředitelka
Fórum 50% o.p.s.
Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5
kontakt: kavkova@padesatprocent.cz, tel. 774
411 151
Fórum 50% je obecně prospěšná společnost,
která prosazuje společnost s vyrovnaným
zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.

Ing. Josef Výprachtický
Starosta Junáka
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
kontakt: skaut @junak.cz, tel. 234 621 284
Junák – svaz skautů a skautek ČR zastupuje 46
tisíc členů ve 2 131 oddílech.

Mgr. Jaromír Němec
ředitel
Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR
Údolní 33, 602 00 Brno
kontakt: jaromir.nemec@hnutiduha.cz, tel.
775 264 711
Hnutí DUHA je občanské sdružení s desítkou
místních poboček, které prosazuje zdravé
prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou
ekonomiku.

Jiří Bárta
výkonný ředitel
Nadace VIA
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
kontakt: jiribarta@nadacevia.cz,
113 370
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