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3 kategorie „fondů“
• nástroje měst (vytvoření fondu městem a jeho správa městem)
• nadace a nadační fondy
• dary od spolku/jiné NNO

případně kombinace

Nadační příspěvky/dary /půjčky

Proč je právní forma důležitá? 
– Zřízení fondu, jeho správa a zdroje financování
– Rozhodování o poskytnutí finančních prostředků
– Ovlivnění dávek (příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení)



Vytváření a správa fondů obcemi
§ 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí
(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, a 
to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.
(2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku 
obcí mohou být zejména

a) přebytky hospodaření z minulých let,
b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce,
c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních 
fondů.

Podle ustanovení §9 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. je současně 
možné z rozpočtu obce hradit „jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti 
obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely“



Fondy obcí- kdo rozhoduje o čerpání z fondu? 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zastupitelstvo MČ- rozhoduje o věcných a peněžitých darech PO a FO v hodnotě vyšší než 50.000 
Kč
Rada MČ- ostatní (pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo), může zcela nebo zčásti svěřit starostovi 
MČ nebo úřadu MČ

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zastupitelstvo- vyhrazeno rozhodování o 
• poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč

FO nebo PO v jednom kalendářním roce,
• poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě 

FO nebo PO a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
Rada- ostatní (pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo), může zčásti nebo zcela svěřit starostovi 
nebo OÚ

Fondy- nutno rozhodovat dle schválených pravidel !

Příklady: Humanitní fond MČ Praha 7, finanční pomoc formou daru na Praze 1



Nadace a nadační fondy
nadace- § 306 a následující občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 
Sb.)
nadační fond- § 394 a následující občanského zákoníku
= fundace

• možnost vzniku přidruženého fondu nadace
• příspěvek poskytují formou nadačního příspěvku
• různé zdroje financí- i od obcí

Příklady: Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, 
Fond pro rodiče samoživitele Nadace Agrofert, Nadace J&T, Fond 
podpory v bydlení- Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)



Příklad: Sociální nadační fond města 
Brna a Jihomoravského kraje

https://www.socialni-nadacni-fond.cz/
Podmínky poskytnutí nadač. příspěvku (ve formě 
daru)- zveřejněné na webu, orientační, umí i jiné 
situace- záleží na rozhodnutí správní rady

Flexibilita vs. předvídatelnost

Formální postup

https://www.socialni-nadacni-fond.cz/


Dary od spolku/jiné NNO

• spolek na základě určitých pravidel rozhodne o 
poskytnutí daru fyzické osobě ze svých 
finančních prostředků

Příklady: Brno- Krizový fond v rámci projektu 
Rapid Re-Housing, Brno - Fond druhé šance, 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.- Adoptuj Marii



Provázání s doplatkem na bydlení

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po 
zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala 
osobě částka živobytí. Částka živobytí se odvíjí od 
částek existenčního a životního minima.

Zákona č. 110/2006, o životním a existenčním 
minimu- § 7 odst. 2 písm. h) bod 5.)
• podpora a příspěvky z prostředků fundace 

(nadace a nadační fond) a spolku se nepovažují 
za započitatelné příjmy



Provázání s příspěvkem na bydlení
Do rozhodného příjmu se podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře,  nezapočítávají příjmy, které jsou podle zákona o 
dani z příjmů osvobozeny od daně z příjmů. 

Od daně z příjmů jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, osvobozeny:
§ 4 odst. 1 písm. k) bod 2 zákona o dani z příjmu:  Příjem v podobě podpory nebo 
příspěvku z prostředků fundace nebo spolku (…), příjem v podobě podpory nebo 
příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo 
sociálního vyloučení

§ 4a písm. k) zákona o dani z příjmu: Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje 
bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky

§10 odst. 3 zákona o dani z příjmu:  Od daně jsou (…) osvobozeny bezúplatné příjmy  
nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období 
nepřevyšuje částku 15 000 Kč



Dar od obce
Příspěvek od 
nadace a 
nadačního fondu

Dar od spolku/ 
NNO

Příspěvek 
na bydlení

Záleží na výkladu, 
není výslovně 

osvobozen, může být 
započten do 

rozhodného příjmu

OK
(není započten 

do RP)

OK
(není započten 

do RP)

Doplatek 
na bydlení

Započitatelný příjem OK
(není ZP)

OK
(není ZP)



Kontakt
anna.hajkova@socialnibydleni.org
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