Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
dle definice Ministerstva financí ČR pro potřeby ROP Jihovýchod
Výchozí požadavky:
Veřejnoprávním (veřejným) subjektem se podle definice MF ČR rozumí jakýkoliv subjekt, který:
1. je založen nebo zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
2. má právní subjektivitu,
3. je financován převážně (více než 50 %) státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány
řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo
jinými veřejnoprávními subjekty.
Podmínky 1. až 3. musí být naplněny kumulativně, u podmínky 3. platí, že může být naplněna pouze jedna z podpodmínek (možností), tedy buď převažující
financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích pravomocí.
Ad. 1.: obecný zájem – pojem obecný zájem znamená, že se v daném případě jedná o oblast (aktivitu), u níž se předpokládá, že na jejím fungování je
zainteresována společnost jako celek, případně určitá sociální skupina. Pojmem uspokojování potřeb obecného zájmu se tedy rozumí jednak veškeré činnosti
(a rozhodování) orgánů státní a veřejné moci a dále pak veškeré činnosti při uspokojování lidských potřeb celospolečenského rozměru.
subjekt průmyslové, nebo obchodní povahy – jakýkoliv právní subjekt, který má ze své činnosti peněžní, materiální zisk, nebo jiný zisk a tento
peněžní, materiální nebo jiný zisk neinvestuje do uspokojování potřeb obecného zájmu.
Ad. 2.: právní subjektivita – způsobilost osoby mít práva a povinnosti, tedy způsobilost být subjektem (nositelem) práv a povinností z právních vztahů.
Ad. 3.: akceptovatelné typy financování poskytované z veřejných rozpočtů – jsou to veškeré finanční prostředky, které žadatel obdrží od státu, regionálního
nebo místního orgánu, nebo jiného veřejnoprávního subjektu. Do těchto finančních prostředků se nezapočítávají prostředky, které subjekt obdrží společně s
povinností poskytnout tyto prostředky dalšímu příjemci, přičemž od tohoto příjemce není vyžadováno konkrétní protiplnění (například globální granty
poskytované třetím stranám). Rovněž se nezapočítávají prostředky, které subjekt obdrží jako protiplnění (například za dodávku zboží nebo dodávku služeb) –
jedná se tedy především o účelové dotace, dary atp.
časové období, které je rozhodující pro stanovení způsobu (převahy) financování – rozhodující jsou poslední dva roky před podáním projektové
žádosti (poslední dvě účetní období). V případě, že podíl financování ze strany veřejnoprávních subjektů přesáhne 50 % celkových příjmů NNO v daném
dvouletém období, je toto posuzováno pro účely ROP JV jako převážné financování.

časové období, rozhodující pro určení povahy subjektu (veřejný X soukromý) z hlediska jeho řízení – veřejnoprávní subjekt, je takový subjekt, který
je veřejnoprávními subjekty řízen v posledním roce před podáním projektové žádosti (posledním účetním období), nebo je v jeho správním, řídícím nebo
dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány, nebo jinými veřejnoprávními subjekty a to v posledním
roce před podáním projektové žádosti (posledním účetním období).

Poznámka: Rozdělení žadatelů dle jejich typu na veřejné a neveřejné neurčuje přímo výši podpory (dotace). Vlastní výše podpory (dotace) je stanovena až
typem projektu (např. projekt zakládající veřejnou podporu, nebo projekt generující příjmy bude podpořen nižší dotací než projekt nezákládající veřejnou
podporu, nebo generující příjmy – viz Prováděcí dokument, kapitola 3.1 Rozdělení způsobu spolufinancování).
TYP ŽADATELE
Občanská sdružení (Nestátní neziskové organizace - NNO)
založené pro potřeby obecného zájmu, který nemá
1 průmyslovou nebo obchodní povahu, bez živnostenského
oprávnění k podnikání k předmětu podpory, financovaná
převážně veřejnoprávními subjekty – viz Výchozí požadavky

Č.

2 Občanská sdružení (NNO) ostatní kromě bodu 1

PRÁVNÍ PŘEDPIS (ZPŮSOB ZALOŽENÍ)

TYP SUBJEKTU

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších
předpisů,

VEŘEJNÉ

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)

NEVEŘEJNÉ

Obecně prospěšné společnosti (NNO) založené pro potřeby
obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
3 povahu, bez živnostenského oprávnění k podnikání ve vztahu k
doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
předmětu podpory, financované převážně veřejnoprávními
subjekty – viz Výchozí požadavky
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
4 Obecně prospěšné společnosti (NNO) ostatní kromě bodu 3
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zájmová sdružení právnických osob (NNO) založená pro
potřeby obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo
§ 20 zákona 40/1964. občanský zákoník, ve znění pozdějších
5 obchodní povahu, bez živnostenského oprávnění k podnikání
předpisů
ve vztahu k předmětu podpory, financovaná převážně
veřejnoprávními subjekty – viz Výchozí požadavky
§ 20 zákona 40/1964. občanský zákoník, ve znění pozdějších
Zájmová sdružení právnických osob (NNO) ostatní kromě
6
bodu 5
předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

VEŘEJNÉ

NEVEŘEJNÉ

VEŘEJNÉ

NEVEŘEJNÉ

(živnostenský zákon)
Církve a náboženské společnosti a organizace (NNO)
založené pro potřeby obecného zájmu, který nemá
průmyslovou nebo obchodní povahu, bez živnostenského
7
oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu podpory,
financované převážně veřejnoprávními subjekty – viz Výchozí
požadavky

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
Církve a náboženské společnosti a organizace (NNO) ostatní (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
8
kromě bodu 7
pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon)
Nadace a nadační fondy (NNO) ze zákona nemohou podnikat
zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění
9 a jsou založené pro potřeby obecného zájmu, financované
pozdějších předpisů
převážně veřejnoprávními subjekty – viz Výchozí požadavky
zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění
10 Nadace a nadační fondy (NNO) ostatní kromě bodu 9
pozdějších předpisů

VEŘEJNÉ

NEVEŘEJNÉ

VEŘEJNÉ
NEVEŘEJNÉ

Obchodní společnosti založené pro potřeby obecného
zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu,
které jsou řízeny státem, regionálními nebo místními orgány
11 nebo jinými veřejnoprávními subjekty, v jejich správním,
řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů
jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo
jinými veřejnoprávními subjekty- viz Výchozí požadavky

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

VEŘEJNÉ

12 Obchodní společnosti ostatní kromě bodu 11

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

NEVEŘEJNÉ

