
 

 

ŠKOLKOVNÉ ZA ROK 2017 

 

O možnostech odečtení tzv. školkovného z daňového základu rodičů pro rok 2016 jsme Vás 

již informovali na webových stránkách (členská část webu, sekce Legislativa, první z FAQ). 

Pro rok 2017 zůstává v platnosti stejný Zákon o dani z příjmu, nicméně od 14. 1. 2017 je v 

platnosti nová vyhláška č. 410/2005 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na lesní 

mateřské školy. Lesní mateřské školy tak mohou vstupovat do Rejstříku škol a školských 

zařízení (dále jen Rejstřík), což jim poskytuje právní jistotu mimo jiné i ve vystavování 

potvrzení o zaplaceném školkovném a to od chvíle, kdy je lesní mateřská škola v Rejstříku 

škol a školských zařízení registrována. 

  

U lesních klubů (tedy všech lesních „školek“, které v Rejstříku nejsou) je situace složitější. 

  

Zákon o dani z příjmu 

  

Od roku 2016 je možné uplatňovat slevu na dani pouze za umístění dítěte v předškolním 

zařízení, kterým se dle Zákona o dani z příjmu rozumí: 

·    mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení; 

·    dětská skupina; 

·    zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského 

oprávnění, pokud je charakter péče srovnatelný s péčí poskytovanou v mateřské 

škole nebo dětské skupině. 

  

Lesní kluby by mohly spadat mezi Zařízení péče o dítě provozované na základě 

živnostenského oprávnění poskytující srovnatelný charakter péče jako rejstříková mateřská 

škola nebo dětská skupina. Zde však ztrácíme výše zmiňovanou právní jistotu. 

  

Spolky a živnostenské oprávnění 

Spolek je ze své podstaty neziskový, všechny jeho aktivity by tedy měly být automaticky 

považovány za neziskové. Dle §217 odst. 2 Nového občanského zákoníku (NOZ) může 

spolek v rámci své vedlejší činnosti podnikat nebo provádět výdělečnou činnost a zisk pak 

použít pro hlavní spolkovou činnost. Z příslušných ustanovení NOZ ani jiných právních 

předpisů nevyplývá pro spolky žádná povinnost mít živnostenský list. Nicméně spolek si o 

něj může (ale nemusí) zažádat pro zmiňovanou vedlejší činnost. 

Je-li spolková činnost daného spolku rozsáhlá a je možné provozování lesního klubu vydělit 

do vedlejší činnosti, lze uvažovat o tom, že by definice zařízení péče o dítě předškolního 

věku provozované na základě živnostenského oprávnění byla naplněna. 

U spolků, které byly založeny za účelem provozování lesního klubu pro děti a je to jejich 

hlavní a jedinou činností, možnost opatřit si živnostenský list není. Živnostenská činnost je 

zákonem definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. A právě dosahování zisku je v 

nezpochybnitelném rozporu s hlavní činností spolku, která je ze své podstaty nezisková. 

Zároveň je dobré vědět, že na vedlejší hospodářskou činnost spolku se vztahují stejné 

obecné zásady povinnosti registrace k DPH. Plátcem DPH se subjekt stává překročením 

obratu 1 000 000 Kč v bezprostředně předcházejících 12 kalendářních měsících, případně 

splněním některé z jiných podmínek uvedených v zákoně. Nicméně výchovné, vzdělávací a 

volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a 



 

 

nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže jsou od DPH osvobozeny a do obratu 

se nezapočítávají.  

 

Lesní kluby a srovnatelný charakter péče 

Vezměme nyní v úvahu spolek, který má svou hlavní neziskovou činnost a jako vedlejší 

činnost provozuje dětský lesní klub na základě živnostenského listu (volná živnost s názvem 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti). 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. §1 odst. 1 ve své poslední větě říká: „Tato vyhláška se vztahuje i 

na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní 

výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (dále jen "provozovny pro 

výchovu a vzdělávání").“ Podmínky pro případy, kdy živnost není provozována v 

provozovně, nejsou stanoveny. §9 pro lesní mateřské školy použít nelze, protože se 

vztahuje pouze na lesní mateřské školy tedy ty registrované v Rejstříku. 

Vzhledem k tomu, že živnost spolku není provozována v provozovně, vyhláška č. 410/2005 

Sb. se na ní nevztahuje. Zároveň ale není zcela přesně stanoveno, co znamená srovnatelný 

charakter péče, zda do něj spadají právě i hygienické podmínky daného zařízení, odborná 

způsobilost pečujících osob nebo rozsah péče věnovaný jednotlivým dětem či nikoliv.   

Závěrem lze říci, že odpověď na otázku, zda rodiče dětí navštěvujících lesní kluby mohou 

odečítat zaplacené příspěvky z daňového základu, není jednoznačná. Skuliny lze najít. 

Faktem zůstává, že jedním z cílů Zákona o dětských skupinách bylo omezit činnost 

nerejstříkových zařízení a novela Zákona o dani z příjmu upravující možnosti odečtení 

školkovného z daňového základu s tím šla ruku v ruce. Proto zatím nemůžeme lesním 

klubům doporučit vystavovat rodičům potvrzení o zaplaceném školkovném pro daňové účely 

ani pro rok 2017. 

 

Do úhrnu zaplaceného školkovného není ani v roce 2017 možné zahrnovat žádné členské 

příspěvky, kurzovné ani dary. Zároveň upozorňujeme, že dar je pouze něco, za co dárce 

neočekává/neobdrží od obdarovaného žádné protislužby. Vydává-li osoba prostředky 

vynaložené na členské příspěvky nebo služby za dary, vystavuje se nebezpečí trestní ho 

stíhání z důvodu krácení daně. 

  

 

  

Pro své členské organizace připravila Asociace lesních MŠ.     

http://www.lesnims.cz/

