
Veřejně prospěšný poplatník v roce 2016 

Definice veřejně prospěšného poplatníka v 2016 
Veřejně prospěšným poplatníkem podle zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se 
svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním1.  
 
Veřejně prospěšným poplatníkem nemůže být obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, 
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a 
evropské hospodářské zájmové sdružení), profesní komora, společenství vlastníků jednotek a rovněž 
nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli, nebo jejíž 
činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli. 
 
Veřejně prospěšný poplatník může být například: 

 nadace,  

 nadační fond,  

 ústav,  

 spolek (do konce roku 2013 občanské sdružení), 

 obecně prospěšná společnost (vzniklá před 1.1.2014),  

 veřejná vysoká škola, 

 registrovaná církev a náboženská společnost, 

 poskytovatel zdravotních služeb, 

 veřejné výzkumné instituce 

 příspěvková organizace, 

 politická strana politické hnutí 

 školské právnické osoby,  

 organizace zaměstnavatelů,  

 odborové organizace 

 organizační složky státu,  

 obce, kraje, dobrovolné svazky obcí,  

 státní fondy.  

Veřejná prospěšnost 
Zákon o daních z příjmů používá vlastní definici veřejně prospěšného poplatníka. Novelizovaný 

občanský zákoník obsahuje svoji definici veřejně prospěšné právnické osoby. Veřejně prospěšná je 

právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní 

činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen 

bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k 

veřejně prospěšnému účelu. Definice veřejné prospěšnosti v zákoně o daních z příjmů a v občanském 

zákoníku jsou odlišné. Definici v zákoně o daních z příjmů lze považovat za přísnější (nepředpokládá 

tvorbu zisku). 

Podnikání 
Podnikání je v novém občanském zákoníku definováno jako samostatná výdělečná činnost 

vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

                                                             
1 § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů 



činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, která takovou činnost vykonává, je považována 

se zřetelem k této činnosti za podnikatele2. 

 

                                                             
2
 § 420 odst. 1 nového občanského zákoníku, Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 - k pojmu podnikatel podle občanského zákoníku 


