
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 12. 5. 2016, s termínem dodání stanovisek do 
9. 6. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. Předřazena je resortně členěná tabulka, která obsahuje toliko trvající rozpory. Po ní následuje 
samostatná tabulka, která obsahuje tyto i všechny zbývající připomínky a jejich vypořádání v rámci připomínkového řízení. 
 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 
Mgr. Tereza Mazancová  
tereza.mazancova@msmt.cz) 
 
Mgr. Jiří Gaňo  
jiri.gano@msmt.cz 

 K části páté: Vzhledem ke skutečnosti, že většina škol a školských zařízení jsou 
příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky a nejsou zapisovány 
do veřejného rejstříku, bylo by vhodné, aby se zápis statusu veřejné prospěšnosti 
promítl i do rejstříku škol a školských zařízení. Požadujeme proto rozšířit toto 
ustanovení ve shora uvedeném smyslu včetně procesní úpravy na to navazující. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vzhledem k povaze a funkcím statusu nebude 
jeho zápis umožněn právnickým osobám 
zřízeným zákonem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci (viz nový § 2 odst. 2 návrhu). 
Proto bude část pátá (změna školského zákona) 
změněna tak, aby dopadala toliko na školské 
právnické osoby zřízené jinou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 
2 písm. b) školského zákona (tj. ty se 
soukromým zřizovatelem).  
 
Vyjádření MŠMT: 
 
Musíme bohužel konstatovat, že režim, který 
byl zvolen v § 2 odst. 2 zákona, nepovažujeme 
za šťastný. Za problematické lze považovat 
především vymezení, že právo na status 
nebudou mít osoby, které byly zřízené 
rozhodnutím orgánu veřejné moci. Je touto 
osobou i společnost s ručením omezeným 
založená územně samosprávným celkem? 
Vycházím z toho, že toto úmyslem není. Návrh 
i tak vytvoří v právním prostředí některých 
právnických osob dualitu, která dle mého 
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názoru není žádoucí. To platí i o novele 
školského zákona. Ta se tak nově zaměřuje 
pouze na školské právnické osoby založené 
jiným subjektem, než ministerstvem, krajem, 
obcí, nebo svazkem obcí. Navíc některá 
ustanovení, která mohou platit obecně, se 
omezují (viz novelizovaný § 130 odst. 3 
školského zákona). Pro vytváření této umělé 
duality není důvod. Pro školy a školská zařízení 
by měly platit stejné podmínky ať již byly 
zřízeny orgánem veřejné moci, či jinou 
právnickou osobou. Oboje jsou taktéž 
financovány z rozpočtu ministerstva. 
 
Z výše uvedených důvodů je třeba změny 
uvedené v části páté zákona odmítnout a v 
tomto trvat na rozporu. Nepovažujeme za 
vhodné, aby existoval dvojí režim, tedy jiný 
režim pro školy a školská zařízení zřízená 
orgánem veřejné moci a jiný režim pro školy a 
školská zařízení zřízená jinou právnickou 
osobou. Domníváme se, že k problému statusu 
by se mělo přistupovat z hlediska právní formy, 
nikoliv z hlediska toho, kdo je zakladatelem 
předmětné právnické osoby. 
 
Vyjádření MSp: 
 
Ustanovení § 130 odst. 3 školského zákona 
bylo zobecněno (dopadá na veškeré školské 
právnické osoby), v ostatním trvá rozpor. 

ÚV ČR – VÚV 
 
Daniel Dárek 
darek.daniel@vlada.cz 
 
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 
kudrna.jan@vlada.cz 
 

Vítáme ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1, ale máme za to, že by mělo být 
doplněno o pravidlo, které by vyloučilo výplatu nepřiměřených mezd. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
V této souvislosti považujeme za dostatečný 
mechanismus předvídaný § 15 návrhu zákona. 
Systematicky se navíc uvedená problematika 
týká spíše nákladů na vlastní správu právnické 
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osoby. 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
Mgr. Jakub Machytka 
Jakub.machytka@uzs.cz 
 
Dr. Jan Zikeš 
zikes@kzps.cz 

Obecné připomínky 
Zásadní připomínkou k předloženému návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
je jeho nekoncepčnost, kdy jde o veřejnoprávní regulaci soukromoprávního statusu 
právnických osob, avšak bez veřejnoprávních efektů. Stát by se měl zdržet ingerence 
do soukromoprávních poměrů tam, kde není potřeba zásahu ze strany veřejné moci 
hodnotově zdůvodněna a řádně vyargumentována. A to u předloženého návrhu 
zákona není.  
Ve všech evropských úpravách je se statusem veřejné prospěšnosti spjat systém 
výhod poskytovaných právnickým osobám, které status získají typicky osvobození 
od vybraných druhů daní a pobídky pro osoby finančně podporující tyto subjekty 
(např. daňové odpisy), dále v některých státech osvobození od poplatků za některé 
veřejné služby.  Předložený návrh zákona se statusem veřejné prospěšnosti nespojuje 
žádné výhody. Eliminace výhod činí ze zákona o statusu veřejné prospěšnosti zcela 
samoúčelný předpis, o jehož naplnění nebudou mít právnické osoby žádnou 
motivaci.  Návrh zákona z roku 2012 byl provázán na benefity  stanovené v zákoně o 
daních z příjmů a bylo by potřeba k řešení veřejné prospěšnosti tak, aby úprava 
odpovídala určitému evropskému standardu,  benefity dopracovat.   
Obava, která v souvislosti s předloženým návrhem u neziskových organizací vzniká, 
je, že se k prokázání jeho praktické užitečnosti, stane pro veřejnou správu nástrojem 
k postupům směřujícím proti neziskovým organizacím. Již nyní jsou náznaky toho, 
že dojde k „zjednodušení“ dotačních řízení, kdy se jako základní podmínka pro 
poskytnutí dotace stanoví doložení statusu veřejné prospěšnosti. V oblastech, v nichž 
působí vedle právnických osob soukromého práva veřejnoprávní subjekty 
(příspěvkové organizace), které své kvality obdobným způsobem nemusí prokazovat, 
se ještě více prohloubí nerovnost – to může mít negativní dopad do oblasti sociální 
péče, školství, zdravotnictví, kultury.  
Argumentace důvodové zprávy k návrhu zákona tím, že chybí instrument, který by 
zejména nestátním neziskovým organizacím umožňoval jednoduše manifestovat své 
kvality a že se tím rozšíří paleta možné podpory neziskového sektoru, je hledáním 
odůvodnění tohoto samoúčelného zákona, které však nemá žádnou oporu v realitě. 
Subjekty, které chtějí manifestovat své kvality, tak činí prostřednictvím svých 
webových stránek, facebooku, zveřejňováním výročních zpráv. Stejně nedůvodná je 
argumentace o nekomfortním postavení všech těm, kteří se na subjekty neziskového 
sektoru z různých pohnutek obracejí či chtějí obracet. Ať už jde o možné sponzory a 
dárce nebo osoby u nestátních neziskových organizací hledající pomoc a záštitu.  
Dárci většinou představu koho a co podpoří a za jakých podmínek mají; na to 
nepotřebují takto extensivní veřejnoprávní regulaci. Není ani vhodné argumentovat 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Vyjádření KZPS: 
Návrh zákona považujeme i po zapracování 
některých dílčích připomínek za 
nekoncepční a nepřijatelný.  Hned 
v odpovědi na naši první obecnou 
připomínku stojí, že cílem není spojovat 
status veřejné prospěšnosti s konkrétními 
benefity ze strany orgánů státu, ale že status 
má představovat výhodu v rámci 
soukromoprávního styku - například ve 
vztazích mezi neziskovými organizacemi a 
jejich dárci.  
Nepřijatelné je pro nás též chápání principu 
transparentnosti, jehož se odpovědi na naše 
připomínky opakovaně dovolávají, jako ryze 
formálního zveřejňování velkého množství 
informací a dokumentů, jejichž soulad se 
skutečností a věcnou správnost nebude 
nikdo kontrolovat.  
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podporou soukromého fundraisingu při nastavování podrobných a zpřísňujících 
zákonných parametrů, zejména v zemi, kde většina aktivit pro obecné blaho probíhá 
formou zapojení "osob" tj. prostřednictvím spolků.  
Za problematické je nutné považovat ustanovení návrhu zákona, u nichž lze 
předpokládat jako demotivační efekt snížení zájmu o činnost v nestátních 
neziskových organizacích.  Návrh zákona (de facto) nahlíží na všechny členy 
volených orgánů právnických osob jako na osoby, které je třeba je zvýšenou měrou 
kontrolovat, tj. jako na a priori „nepoctivé“. Toto je zcela nadbytečné – občanský 
zákoník svou  úpravou  § 159 NOZ, který stanoví jasně a srozumitelně standard péče 
řádného hospodáře pro všechny právnické osoby a úpravou §7, který presumuje 
poctivosti soukromoprávního jednání, vytváří rámec, který nepotřebuje další 
zpřísňování předloženým návrhem zákona.    
 
V současné podobě je zákon koncipován jako soukromoprávní norma, pročež se 
nepočítá s tím, že by upravoval daňové nebo podobné benefity pro držitele statusu 
veřejné prospěšnosti. Důvodová zpráva sice připouští možnost, že by tyto benefity 
mohly být obsaženy v jiných (daňových, účetních) předpisech, avšak zároveň 
upozorňuje na nevhodnost takových vazeb.  
Návrh v podstatě nebere zřetel na hledisko samotných veřejně prospěšných 
organizací a jejich potřeby. Podle našeho názoru postrádá existence statusu smysl, 
pokud tento nebude spojen s odpovídajícími benefity. Navíc může z pohledu 
neziskových organizací dojít ke značnému znepřehlednění prostředí, neboť možnost 
získat benefity bude vázána na splnění odlišných standardů a podmínek, než těch, 
spojených se statusem veřejné prospěšnosti. Již v současné době pracuje zákon o 
dani z příjmu s pojmem „veřejně prospěšný poplatník“ a podobných rezortně nebo 
oborově omezených přístupů může v budoucnu přibývat. Zákon v navrhované 
podobě by tak neplnil svůj základní smysl, a sice vymezit ty neziskové organizace, 
které se prokazatelně věnují veřejně prospěšným činnostem a splňují určité další 
standardy (zejména v oblasti transparentnosti a hospodárnosti), a jejichž podpora je 
tedy v zájmu celé společnosti.  
 
Současný návrh též nerespektuje hledisko soukromých dárců a podporovatelů, ačkoli 
právě jim by měl v aktuálním soukromoprávním pojetí status sloužit především. 
Podmínky udělení statusu se s požadavky soukromých dárců na transparentní a 
důvěryhodné neziskové organizace kryjí jen částečně. V mnoha ohledech je zákon až 
zbytečně přísný (viz další připomínky níže) a nakládá na neziskové organizace 
zbytečnou administrativní zátěž. 

Neshledáváme důvody k tomu, aby stát 
regulativně zasahoval do vztahů mezi 
neziskovými organizacemi a veřejností 
(podporovateli, dárci), pokud zároveň státní 
orgány nebudou samy tuto regulaci respektovat. 
Jinými slovy, považujeme za nelogické a pro 
veřejnost matoucí, že stát stanoví podmínky pro 
získání statusu, ale sám pak prostřednictvím 
svých orgánů nebude nijak brát zřetel na to, zda 
organizace tyto podmínky plní a status získaly, 
a nepřizná jim na základě statusu žádné daňové 
nebo jiné benefity. 
Podobně matoucí a pro neziskové organizace i 
jejich podporovatele v důsledku nebezpečné je i 
pojetí transparentnosti, s nímž předkládaný 
návrh zákona operuje. Potenciální 
podporovatelé a dárci neziskových organizací 
z řad neodborné veřejnosti, o které jde 
především, budou mít tendenci považovat 
status veřejné prospěšnosti za určité potvrzení 
poctivosti organizace, neboť se budou 
domnívat, že byla státními orgány spravujícími 
tento status prověřena. Ve skutečnosti však 
soudy nebudou mít kapacitu, adekvátní nástroje 
ani odborné zázemí k tomu, aby posoudily, zda 
je činnost organizace žádající o status veřejné 
prospěšnosti skutečně veřejně prospěšná i 
v praxi. Chápání transparentnosti jako pouhého 
zveřejňování informací a dokumentů 
považujeme za formalistické a prakticky při 
absenci jakékoli kontroly zcela nefunkční. 
Pokud se nebudou soudy zabývat i věcnou 
náplní činnosti žadatelů o status veřejné 
prospěšnosti a neposkytnou závazné metodiky, 
podle nichž by měly být podklady 
zpracovávány, může ze strany žadatelů jít 
v lepším případě o pouhé proklamace, v horším 
až o zjevné nepravdy.  
Problematických bodů, u nichž by bylo možné 
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Především by však na dárce a podporovatele působilo matoucím a nedůvěryhodným 
dojmem, že stát, který definuje podmínky pro získání statusu a kontroluje jejich 
dodržování, sám držitele statusu nepodporuje a možnost čerpat benefity váže na 
plnění odlišných standardů. 
 
Návrh zákona počítá s tím, že by neziskové organizace, které budou chtít získat a 
užívat status veřejné prospěšnosti, měly povinnost dodávat soudům poměrně velké 
množství informací a dokumentů o svých vnitřních poměrech, provozu a 
hospodaření. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by agenda spojená s udělováním 
statusu a kontrolou dodržování jeho podmínek neznamenala pro soudy významnou 
zátěž. Pokud má mít status skutečnou váhu a smysl, bude nutné, aby se dodávanými 
podklady někdo aktivně zabýval a zhodnotil jejich vypovídací hodnotu a věcnou 
správnost. Jedná se o agendu, která by svým charakterem měla spadat spíše pod 
finanční úřady než pod soudy, u kterých není jasné, zda na její zabezpečení mají 
dostatečné personální i odborné kapacity a nezbytné zkušenosti. Obáváme se, že 
množství agendy a nedostatečná znalost matérie povedou k tomu, že posuzování 
žádosti o status bude pouze formální, tedy že soud bude kontrolovat pouze dodání 
požadovaných podkladů, ale už ne jejich kvalitu a věcnou správnost. V takovém 
případě by status znamenal jen zbytečnou administrativní zátěž pro neziskové 
organizace i pro soudy a jeho praktický přínos by byl v podstatě nulový. 
 
Očekáváme, že přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti zlepší transparentnost 
neziskového sektoru, sjednotí se se systémem nastaveným v jiných evropských 
zemích. Podporujeme tedy přijetí zákona, ovšem za předpokladu akceptace 
subvarianty 2B – tedy doplnění právního zakotvení benefitů (s dopracováním 
konkrétního výčtu benefitů). 
Zakotvení benefitů plynoucích se získání statusu veřejné prospěšnosti je nutné 
dopracovat a přesně definovat do tohoto zákona, aby byl zaručen jejich právní nárok 
ihned s počátkem platnosti tohoto zákona. Ponechat vše jen vývoji v horizontu 
několika let nebo vydání samostatných právních předpisů, je pro osud neziskového 
sektoru nestabilní výhled a nepřináší kromě zlepšení jisté společenské prestiže (i 
když společnost se ještě nenaučila na neziskový sektor takto nahlížet) žádnou 
pobídku pro využití statusu veřejně prospěšnosti. 
Pokud mají být na neziskové organizace kladeny zvýšené nároky kontroly na jejich 
ekonomickou činnost, je též třeba, aby existovala záruka finanční kompenzace (jasně 
stanovených daňových úlev apod.), která přinese jistotu a stabilitu do fungování 
těchto organizací. 

se zastavit, je celá řada, uvést můžeme 
například problematiku rozdělení hlavní a 
vedlejší činnosti a chybějící vymezení 
vzájemných poměrů těchto činností. 
Organizace může doložit veřejně prospěšné 
poslání, avšak hlavní činnost, kterým toto 
poslání naplňuje, může být vzhledem k jejím 
ostatním aktivitám zcela marginální. Bude se 
například zaštiťovat šířením zdravotní osvěty 
v oblasti pitného režimu, toto poslání naplní 
jednou za rok uspořádáním přednášky pro 
veřejnost, ale po zbytek času se bude věnovat 
komerčnímu prodeji balených vod. Podobně 
například provozovatelé rekreačních zařízení 
mohou jednou za rok uspořádat akci pro děti 
ale jinak nabízet své služby na čistě komerčním 
základě.  
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti by měl 
nastavit jasná a kontrolovatelná kritéria, sankce 
za jejich nedodržování, ale také benefity pro ty, 
kteří je naplní. Tak jak je zákon nastaven v této 
chvíli, přinese ještě větší nedůvěru občanů 
v neziskový sektor. Status totiž budou moci 
získat i organizace, které jej budou zneužívat 
k vlastnímu prospěchu a ekonomickým ziskům.  
 
Navrhujeme tedy stávající návrh zákona 
opustit a před případnou přípravou nové 
verze nechat zpracovat nové Hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť podmínky, 
pro které by dnes měl být zákon připraven, 
se již podstatně liší od těch, které popisuje 
původní analýza. Zároveň jsme přesvědčeni, 
že by další návrh měl vznikat v gesci 
Ministerstva financí, které rozhoduje o 
daňových benefitech a v současné době již 
používá vlastní definici tzv. veřejně 
prospěšného poplatníka.  Právě daňové 
benefity jsou totiž tím, co by statusu veřejné 
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Tato připomínka je zásadní. prospěšnosti dodalo reálný význam. Nebude-
li možno dosáhnout v uvedeném smyslu 
přijatelného kompromisu, dáváme ke 
zvážení myšlenku úplného vypuštění statusu 
v rámci budoucích novelizací nového 
občanského zákoníku.  

§ 9  
Nesouhlasíme s rozsahem navrhovaných povinností a navrhujeme přepracování § 9 
(1) v tom smyslu, aby podmínkou přiznání statusu bylo dodání výroční zprávy za 
dvě bezprostředně předcházející uplynulá účetní období obsahující alespoň: 
• poslání právnické osoby, včetně zhodnocení jeho naplňování v uplynulém 
období; 
• přehled odměn vyplacený členům správní a dozorčí rady (případně 
obdobných orgánů); 
• součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy 
orgánu, zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v 
souvislosti s působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP 
apod.); 
• účetní závěrku, včetně přílohy k účetní závěrce. 
Odůvodnění: 
Nevidíme důvod k podstatnému rozšiřování povinností a považujeme za nereálné, 
aby soudy dokázaly kontrolovat jejich řádné plnění, neboť dostatečně nekontrolují 
ani naplňování povinností stávajících. Už v současné chvíli musí naprostá většina 
právnických osob vkládat do sbírky listin alespoň účetní závěrku, včetně přílohy k 
účetní závěrce, námi navrhované rozšíření by se tedy týkalo v zásadě jen spolků, 
které by k ní musely dopracovat i výroční zprávu, což však nepovažujeme za příliš 
velkou zátěž. 
Současné povinnosti řada organizací neplní, nebo je plní jen formálně. Tomu 
nahrává i přístup soudů, které (pokud vůbec) kontrolují prakticky jen to, jestli 
organizace příslušné dokumenty do sbírky listin doplňují, nezabývají se však už 
jejich věcnou správností a kvalitou. Proto jsme toho názoru, že by bylo logičtější jít 
cestou lepšího vymáhání současných povinností, než zavádění povinností nových, 
které jsou navíc často problematické (viz připomínky k § 14 níže). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Rozsah požadovaných listin dokládaných 
v řízení o zápisu statusu je odůvodněn většími 
požadavky na transparentnost daných 
právnických osob.  
 
Řízení ve smyslu § 9 je třeba odlišit od 
rejstříkového řízení dle rejstříkového zákona (§ 
75 a násl. ZVR). V rámci řízení o právu na 
zápis (§9) soud předložené dokumenty 
přezkoumá, dané povinnosti nelze splnit toliko 
formálně.   
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
 

9 (2) 
Navrhujeme zrušení § 9, odstavce (2). 

ROZPOR  
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Odůvodnění: 
Účelem statusu má být označení důvěryhodných veřejně prospěšných organizací, 
které prokazatelně řádně naplňují své poslání a hospodárně využívají svěřené 
prostředky, tato kritéria však nelze odpovědně posoudit u organizací, které za sebou 
nemají alespoň minimální historii. Navíc by vznikla velká disbalance mezi 
povinnostmi nových a déle existujících organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Máme za to, že daná kritéria lze posoudit i u 
nově vzniklých právnických osob, byť tu může 
být v konkrétním případě obtížnější. Nelze však 
právnické osobě odepřít právo na zápis statusu 
jen proto, že nemá určitou historii. Lze mít za 
to, že by taková podmínka nebyla v souladu 
s obecnou úpravou občanského zákoníku.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
 

§ 13 
Navrhujeme doplnit odstavec o jednotném rejstříku osob se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Odůvodnění: 
Evidenci některých druhů právnických osob (církevní právnické osoby, školská 
právnické osoby) nevedou soudy, ale jiné úřady. Tyto typy právnických osob z toho 
důvodu nejsou součástí veřejného rejstříku, přístupného na portálu Justice.cz a 
kompletní seznam držitelů statusu veřejné prospěšnosti by nebylo možné získat na 
jednom místě, což je proti smyslu statusu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Smyslem zákona není vytvořit jednotný a 
kompletní seznam osob se statusem. Navíc by 
bylo velice nehospodárné vytvářet nový rejstřík 
či evidenci jen pro účely informace o statusu 
veřejné prospěšnosti.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: … 
Písmena a) až h) navrhujeme vypustit a § 14 sladit se zněním § 9, viz předchozí 
připomínka č. 8. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o zdrojích financování by měly poskytovat účetní závěrka a 
příloha k účetní závěrce. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
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a provoz a náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s 
výkonem hlavní činnosti, 
Písmeno c) navrhujeme vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o struktuře nákladů by měly poskytovat účetní závěrka a příloha 
k účetní závěrce. Pokud by měli žadatelé dokládat ještě jiný dokument, musela by 
vzniknout přesná metodika pro jeho zpracování.  
Povinnost vidíme jako zbytečnou také z toho důvodu, že je nereálné zajistit kontrolu 
pravdivosti a správnosti takových přehledů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Požadavky dle § 14 odst. 1 písm. c) z účetní 
závěrky standardně zjistitelné nejsou.    
 
K pravdivosti a správnosti přehledu 
podotýkáme, že obecně není možné zajistit 
pravdivost jakéhokoli výkazu. Dané požadavky 
je třeba vnímat jako požadavek na vyšší míru 
transparentnosti.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční 
zpráva podle odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích. 
Navrhujeme celý odstavec 2 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru by možnost získat status veřejné prospěšnosti měly mít pouze 
osoby vedoucí podvojné účetnictví. Získání statusu (vzhledem k ostatním 
podmínkám) vyžaduje poměrně vysokou míru profesionalizace organizace, což se s 
vedením jednoduchého účetnictví neslučuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Možnost získat status nelze takto podmiňovat. 
Podmínky jsou stanoveny v občanském 
zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 21 (2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným 
spolkům, které jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro 
církev a náboženskou společnost a osobu založenou církví a náboženskou 
společností. 
Navrhujeme zmírnit formulaci o odebrání statusu pobočným spolkům a církevním 
organizacím. 
 
Odůvodnění: 
§ 22 mluví o odejmutí statusu, v zákoně však nejsou pro tento případ upravena 
pravidla pro jeho nabytí. Vzhledem k tomu, že míra autonomie pobočných spolků a 
církevních organizací může být velmi různá, nesouhlasíme s tím, aby tyto nabývaly 
status automaticky, pokud jej nabyde mateřský spolek nebo církev. 
Ustanovení o automatickém odebírání statusu pobočným spolkům nebo církevním 
organizacím ve chvíli, kdy o status přijde mateřský spolek nebo církev považujeme 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
K § 22 sdělujeme, že nabytí statusu pobočným 
spolkem v důsledku nabytí statusu hlavním 
spolkem plyne z § 231 OZ. 
 
Smyslem pravidla § 21 odst. 2 je odlišit případy 
pobočných spolků, které nabyly status 
nezávisle na hlavním spolku. V takovém 
případě by odejmutí statusu hlavnímu spolku 
nemělo mít na status pobočného spolku vliv. 
 
Ustanovení § 22 pak toliko vyjasňuje, že vzdát 
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za příliš radikální, opět není zohledňována míra autonomie konkrétní organizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

se (samostatně) statusu může též pobočný 
spolek; stejnak mu může být nezávisle na 
hlavním spolku status odňat. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

K části druhé - změna zákona o soudních poplatcích  - navrhuje se zrušení 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. h)  
Odůvodnění: 
Požadujeme vypuštění tohoto bodu z návrhu, neboť jsme přesvědčeni, že 
deklarovanou „regulační“ funkci již v dostatečné míře plní široká škála povinností, 
která je se získáním statusu spojena. Za těchto okolností máme důvodné pochybnosti 
o tom, že by docházelo ke zneužívání drobné úlevy v podobě osvobození od 
soudního poplatku. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Soudní poplatek by zde měl plnit také funkci 
fiskální. Regulační funkci pak nelze spatřovat 
v nutnosti splnit povinnosti spojené se získáním 
statusu.  Poplatek by měl odradit od 
svévolných, šikanózních, malicherných a jiných 
bezdůvodných návrhů, které by soudy zbytečně 
zatěžovaly a které by zároveň vůbec nemusely 
vyhovovat požadavkům zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Teprve právnická osoba, která již status veřejné 
prospěšnosti má, by měla být osvobozena od 
poplatku ve věcech veřejného rejstříku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

UZS ČR 
 
Mgr. Jakub Machytka 
Jakub.machytka@uzs.cz  
   
PhDr. Vít Richter SKIP ČR 
vit.richter@nkp.cz 
 
Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. 
mrazek@avpo.cz 
 
Ing. Jiří Lodr 
jirka.lodr@volny.cz 

Obecné připomínky 
Zásadní připomínkou k předloženému návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
je jeho nekoncepčnost, kdy jde o veřejnoprávní regulaci soukromoprávního statusu 
právnických osob, avšak bez veřejnoprávních efektů. Stát by se měl zdržet ingerence 
do soukromoprávních poměrů tam, kde není potřeba zásahu ze strany veřejné moci 
hodnotově zdůvodněna a řádně vyargumentována. A to u předloženého návrhu 
zákona není.  
Ve všech evropských úpravách je se statusem veřejné prospěšnosti spjat systém 
výhod poskytovaných právnickým osobám, které status získají typicky osvobození 
od vybraných druhů daní a pobídky pro osoby finančně podporující tyto subjekty 
(např. daňové odpisy), dále v některých státech osvobození od poplatků za některé 
veřejné služby.  Předložený návrh zákona se statusem veřejné prospěšnosti nespojuje 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
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žádné výhody. Eliminace výhod činí ze zákona o statusu veřejné prospěšnosti zcela 
samoúčelný předpis, o jehož naplnění nebudou mít právnické osoby žádnou 
motivaci.  Návrh zákona z roku 2012 byl provázán na benefity  stanovené v zákoně o 
daních z příjmů a bylo by potřeba k řešení veřejné prospěšnosti tak, aby úprava 
odpovídala určitému evropskému standardu,  benefity dopracovat.   
Obava, která v souvislosti s předloženým návrhem u neziskových organizací vzniká, 
je, že se k prokázání jeho praktické užitečnosti, stane pro veřejnou správu nástrojem 
k postupům směřujícím proti neziskovým organizacím. Již nyní jsou náznaky toho, 
že dojde k „zjednodušení“ dotačních řízení, kdy se jako základní podmínka pro 
poskytnutí dotace stanoví doložení statusu veřejné prospěšnosti. V oblastech, v nichž 
působí vedle právnických osob soukromého práva veřejnoprávní subjekty 
(příspěvkové organizace), které své kvality obdobným způsobem nemusí prokazovat, 
se ještě více prohloubí nerovnost – to může mít negativní dopad do oblasti sociální 
péče, školství, zdravotnictví, kultury.  
Argumentace důvodové zprávy k návrhu zákona tím, že chybí instrument, který by 
zejména nestátním neziskovým organizacím umožňoval jednoduše manifestovat své 
kvality a že se tím rozšíří paleta možné podpory neziskového sektoru, je hledáním 
odůvodnění tohoto samoúčelného zákona, které však nemá žádnou oporu v realitě. 
Subjekty, které chtějí manifestovat své kvality, tak činí prostřednictvím svých 
webových stránek, facebooku, zveřejňováním výročních zpráv. Stejně nedůvodná je 
argumentace o nekomfortním postavení všech těm, kteří se na subjekty neziskového 
sektoru z různých pohnutek obracejí či chtějí obracet. Ať už jde o možné sponzory a 
dárce nebo osoby u nestátních neziskových organizací hledající pomoc a záštitu.  
Dárci většinou představu koho a co podpoří a za jakých podmínek mají; na to 
nepotřebují takto extensivní veřejnoprávní regulaci. Není ani vhodné argumentovat 
podporou soukromého fundraisingu při nastavování podrobných a zpřísňujících 
zákonných parametrů, zejména v zemi, kde většina aktivit pro obecné blaho probíhá 
formou zapojení "osob" tj. prostřednictvím spolků.  
Za problematické je nutné považovat ustanovení návrhu zákona, u nichž lze 
předpokládat jako demotivační efekt snížení zájmu o činnost v nestátních 
neziskových organizacích.  Návrh zákona (de facto) nahlíží na všechny členy 
volených orgánů právnických osob jako na osoby, které je třeba je zvýšenou měrou 
kontrolovat, tj. jako na a priori „nepoctivé“. Toto je zcela nadbytečné – občanský 
zákoník svou  úpravou  § 159 NOZ, který stanoví jasně a srozumitelně standard péče 
řádného hospodáře pro všechny právnické osoby a úpravou §7, který presumuje 
poctivosti soukromoprávního jednání, vytváří rámec, který nepotřebuje další 
zpřísňování předloženým návrhem zákona.    
 

výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Návrh zákona považujeme i po zapracování 
některých dílčích připomínek za 
nekoncepční a nepřijatelný.  Hned 
v odpovědi na naši první obecnou 
připomínku stojí, že cílem není spojovat 
status veřejné prospěšnosti s konkrétními 
benefity ze strany orgánů státu, ale že status 
má představovat výhodu v rámci 
soukromoprávního styku - například ve 
vztazích mezi neziskovými organizacemi a 
jejich dárci.  
Nepřijatelné je pro nás též chápání principu 
transparentnosti, jehož se odpovědi na naše 
připomínky opakovaně dovolávají, jako ryze 
formálního zveřejňování velkého množství 
informací a dokumentů, jejichž soulad se 
skutečností a věcnou správnost nebude 
nikdo kontrolovat.  
Neshledáváme důvody k tomu, aby stát 
regulativně zasahoval do vztahů mezi 
neziskovými organizacemi a veřejností 
(podporovateli, dárci), pokud zároveň státní 
orgány nebudou samy tuto regulaci respektovat. 
Jinými slovy, považujeme za nelogické a pro 
veřejnost matoucí, že stát stanoví podmínky pro 
získání statusu, ale sám pak prostřednictvím 
svých orgánů nebude nijak brát zřetel na to, zda 
organizace tyto podmínky plní a status získaly, 
a nepřizná jim na základě statusu žádné daňové 
nebo jiné benefity. 
Podobně matoucí a pro neziskové organizace i 
jejich podporovatele v důsledku nebezpečné je i 
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V současné podobě je zákon koncipován jako soukromoprávní norma, pročež se 
nepočítá s tím, že by upravoval daňové nebo podobné benefity pro držitele statusu 
veřejné prospěšnosti. Důvodová zpráva sice připouští možnost, že by tyto benefity 
mohly být obsaženy v jiných (daňových, účetních) předpisech, avšak zároveň 
upozorňuje na nevhodnost takových vazeb.  
Návrh v podstatě nebere zřetel na hledisko samotných veřejně prospěšných 
organizací a jejich potřeby. Podle našeho názoru postrádá existence statusu smysl, 
pokud tento nebude spojen s odpovídajícími benefity. Navíc může z pohledu 
neziskových organizací dojít ke značnému znepřehlednění prostředí, neboť možnost 
získat benefity bude vázána na splnění odlišných standardů a podmínek, než těch, 
spojených se statusem veřejné prospěšnosti. Již v současné době pracuje zákon o 
dani z příjmu s pojmem „veřejně prospěšný poplatník“ a podobných rezortně nebo 
oborově omezených přístupů může v budoucnu přibývat. Zákon v navrhované 
podobě by tak neplnil svůj základní smysl, a sice vymezit ty neziskové organizace, 
které se prokazatelně věnují veřejně prospěšným činnostem a splňují určité další 
standardy (zejména v oblasti transparentnosti a hospodárnosti), a jejichž podpora je 
tedy v zájmu celé společnosti.  
 
Současný návrh též nerespektuje hledisko soukromých dárců a podporovatelů, ačkoli 
právě jim by měl v aktuálním soukromoprávním pojetí status sloužit především. 
Podmínky udělení statusu se s požadavky soukromých dárců na transparentní a 
důvěryhodné neziskové organizace kryjí jen částečně. V mnoha ohledech je zákon až 
zbytečně přísný (viz další připomínky níže) a nakládá na neziskové organizace 
zbytečnou administrativní zátěž. 
 
Především by však na dárce a podporovatele působilo matoucím a nedůvěryhodným 
dojmem, že stát, který definuje podmínky pro získání statusu a kontroluje jejich 
dodržování, sám držitele statusu nepodporuje a možnost čerpat benefity váže na 
plnění odlišných standardů. 
 
Návrh zákona počítá s tím, že by neziskové organizace, které budou chtít získat a 
užívat status veřejné prospěšnosti, měly povinnost dodávat soudům poměrně velké 
množství informací a dokumentů o svých vnitřních poměrech, provozu a 
hospodaření. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by agenda spojená s udělováním 
statusu a kontrolou dodržování jeho podmínek neznamenala pro soudy významnou 
zátěž. Pokud má mít status skutečnou váhu a smysl, bude nutné, aby se dodávanými 
podklady někdo aktivně zabýval a zhodnotil jejich vypovídací hodnotu a věcnou 
správnost. Jedná se o agendu, která by svým charakterem měla spadat spíše pod 

pojetí transparentnosti, s nímž předkládaný 
návrh zákona operuje. Potenciální 
podporovatelé a dárci neziskových organizací 
z řad neodborné veřejnosti, o které jde 
především, budou mít tendenci považovat 
status veřejné prospěšnosti za určité potvrzení 
poctivosti organizace, neboť se budou 
domnívat, že byla státními orgány spravujícími 
tento status prověřena. Ve skutečnosti však 
soudy nebudou mít kapacitu, adekvátní nástroje 
ani odborné zázemí k tomu, aby posoudily, zda 
je činnost organizace žádající o status veřejné 
prospěšnosti skutečně veřejně prospěšná i 
v praxi. Chápání transparentnosti jako pouhého 
zveřejňování informací a dokumentů 
považujeme za formalistické a prakticky při 
absenci jakékoli kontroly zcela nefunkční. 
Pokud se nebudou soudy zabývat i věcnou 
náplní činnosti žadatelů o status veřejné 
prospěšnosti a neposkytnou závazné metodiky, 
podle nichž by měly být podklady 
zpracovávány, může ze strany žadatelů jít 
v lepším případě o pouhé proklamace, v horším 
až o zjevné nepravdy.  
Problematických bodů, u nichž by bylo možné 
se zastavit, je celá řada, uvést můžeme 
například problematiku rozdělení hlavní a 
vedlejší činnosti a chybějící vymezení 
vzájemných poměrů těchto činností. 
Organizace může doložit veřejně prospěšné 
poslání, avšak hlavní činnost, kterým toto 
poslání naplňuje, může být vzhledem k jejím 
ostatním aktivitám zcela marginální. Bude se 
například zaštiťovat šířením zdravotní osvěty 
v oblasti pitného režimu, toto poslání naplní 
jednou za rok uspořádáním přednášky pro 
veřejnost, ale po zbytek času se bude věnovat 
komerčnímu prodeji balených vod. Podobně 
například provozovatelé rekreačních zařízení 
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finanční úřady než pod soudy, u kterých není jasné, zda na její zabezpečení mají 
dostatečné personální i odborné kapacity a nezbytné zkušenosti. Obáváme se, že 
množství agendy a nedostatečná znalost matérie povedou k tomu, že posuzování 
žádosti o status bude pouze formální, tedy že soud bude kontrolovat pouze dodání 
požadovaných podkladů, ale už ne jejich kvalitu a věcnou správnost. V takovém 
případě by status znamenal jen zbytečnou administrativní zátěž pro neziskové 
organizace i pro soudy a jeho praktický přínos by byl v podstatě nulový. 
 
Očekáváme, že přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti zlepší transparentnost 
neziskového sektoru, sjednotí se se systémem nastaveným v jiných evropských 
zemích. Podporujeme tedy přijetí zákona, ovšem za předpokladu akceptace 
subvarianty 2B – tedy doplnění právního zakotvení benefitů (s dopracováním 
konkrétního výčtu benefitů). 
Zakotvení benefitů plynoucích se získání statusu veřejné prospěšnosti je nutné 
dopracovat a přesně definovat do tohoto zákona, aby byl zaručen jejich právní nárok 
ihned s počátkem platnosti tohoto zákona. Ponechat vše jen vývoji v horizontu 
několika let nebo vydání samostatných právních předpisů, je pro osud neziskového 
sektoru nestabilní výhled a nepřináší kromě zlepšení jisté společenské prestiže (i 
když společnost se ještě nenaučila na neziskový sektor takto nahlížet) žádnou 
pobídku pro využití statusu veřejně prospěšnosti. 
Pokud mají být na neziskové organizace kladeny zvýšené nároky kontroly na jejich 
ekonomickou činnost, je též třeba, aby existovala záruka finanční kompenzace (jasně 
stanovených daňových úlev apod.), která přinese jistotu a stabilitu do fungování 
těchto organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

mohou jednou za rok uspořádat akci pro děti 
ale jinak nabízet své služby na čistě komerčním 
základě.  
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti by měl 
nastavit jasná a kontrolovatelná kritéria, sankce 
za jejich nedodržování, ale také benefity pro ty, 
kteří je naplní. Tak jak je zákon nastaven v této 
chvíli, přinese ještě větší nedůvěru občanů 
v neziskový sektor. Status totiž budou moci 
získat i organizace, které jej budou zneužívat 
k vlastnímu prospěchu a ekonomickým ziskům.  
 
Navrhujeme tedy stávající návrh zákona 
opustit a před případnou přípravou nové 
verze nechat zpracovat nové Hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť podmínky, 
pro které by dnes měl být zákon připraven, 
se již podstatně liší od těch, které popisuje 
původní analýza. Zároveň jsme přesvědčeni, 
že by další návrh měl vznikat v gesci 
Ministerstva financí, které rozhoduje o 
daňových benefitech a v současné době již 
používá vlastní definici tzv. veřejně 
prospěšného poplatníka.  Právě daňové 
benefity jsou totiž tím, co by statusu veřejné 
prospěšnosti dodalo reálný význam. Nebude-
li možno dosáhnout v uvedeném smyslu 
přijatelného kompromisu, dáváme ke 
zvážení myšlenku úplného vypuštění statusu 
v rámci budoucích novelizací nového 
občanského zákoníku.  

§ 9  
Nesouhlasíme s rozsahem navrhovaných povinností a navrhujeme přepracování § 9 
(1) v tom smyslu, aby podmínkou přiznání statusu bylo dodání výroční zprávy za 
dvě bezprostředně předcházející uplynulá účetní období obsahující alespoň: 
• poslání právnické osoby, včetně zhodnocení jeho naplňování v uplynulém 
období; 
• přehled odměn vyplacený členům správní a dozorčí rady (případně 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Rozsah požadovaných listin dokládaných 
v řízení o zápisu statusu je odůvodněn většími 
požadavky na transparentnost daných 
právnických osob.  
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obdobných orgánů); 
• součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy 
orgánu, zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v 
souvislosti s působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP 
apod.); 
• účetní závěrku, včetně přílohy k účetní závěrce. 
Odůvodnění: 
Nevidíme důvod k podstatnému rozšiřování povinností a považujeme za nereálné, 
aby soudy dokázaly kontrolovat jejich řádné plnění, neboť dostatečně nekontrolují 
ani naplňování povinností stávajících. Už v současné chvíli musí naprostá většina 
právnických osob vkládat do sbírky listin alespoň účetní závěrku, včetně přílohy k 
účetní závěrce, námi navrhované rozšíření by se tedy týkalo v zásadě jen spolků, 
které by k ní musely dopracovat i výroční zprávu, což však nepovažujeme za příliš 
velkou zátěž. 
Současné povinnosti řada organizací neplní, nebo je plní jen formálně. Tomu 
nahrává i přístup soudů, které (pokud vůbec) kontrolují prakticky jen to, jestli 
organizace příslušné dokumenty do sbírky listin doplňují, nezabývají se však už 
jejich věcnou správností a kvalitou. Proto jsme toho názoru, že by bylo logičtější jít 
cestou lepšího vymáhání současných povinností, než zavádění povinností nových, 
které jsou navíc často problematické (viz připomínky k § 14 níže). 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Řízení ve smyslu § 9 je třeba odlišit od 
rejstříkového řízení dle rejstříkového zákona (§ 
75 a násl. ZVR). V rámci řízení o právu na 
zápis (§9) soud předložené dokumenty 
přezkoumá, dané povinnosti nelze splnit toliko 
formálně.   
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
 

9 (2) 
Navrhujeme zrušení § 9, odstavce (2). 
 
Odůvodnění: 
Účelem statusu má být označení důvěryhodných veřejně prospěšných organizací, 
které prokazatelně řádně naplňují své poslání a hospodárně využívají svěřené 
prostředky, tato kritéria však nelze odpovědně posoudit u organizací, které za sebou 
nemají alespoň minimální historii. Navíc by vznikla velká disbalance mezi 
povinnostmi nových a déle existujících organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Máme za to, že daná kritéria lze posoudit i u 
nově vzniklých právnických osob, byť tu může 
být v konkrétním případě obtížnější. Nelze však 
právnické osobě odepřít právo na zápis statusu 
jen proto, že nemá určitou historii. Lze mít za 
to, že by taková podmínka nebyla v souladu 
s obecnou úpravou občanského zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 13 
Navrhujeme doplnit odstavec o jednotném rejstříku osob se statusem veřejné 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
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prospěšnosti. 
 
Odůvodnění: 
Evidenci některých druhů právnických osob (církevní právnické osoby, školská 
právnické osoby) nevedou soudy, ale jiné úřady. Tyto typy právnických osob z toho 
důvodu nejsou součástí veřejného rejstříku, přístupného na portálu Justice.cz a 
kompletní seznam držitelů statusu veřejné prospěšnosti by nebylo možné získat na 
jednom místě, což je proti smyslu statusu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Smyslem zákona není vytvořit jednotný a 
kompletní seznam osob se statusem. Navíc by 
bylo velice nehospodárné vytvářet nový rejstřík 
či evidenci jen pro účely informace o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: … 
Písmena a) až h) navrhujeme vypustit a § 14 sladit se zněním § 9, viz předchozí 
připomínka č. 8. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o zdrojích financování by měly poskytovat účetní závěrka a 
příloha k účetní závěrce. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení 
a provoz a náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s 
výkonem hlavní činnosti, 
Písmeno c) navrhujeme vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o struktuře nákladů by měly poskytovat účetní závěrka a příloha 
k účetní závěrce. Pokud by měli žadatelé dokládat ještě jiný dokument, musela by 
vzniknout přesná metodika pro jeho zpracování.  
Povinnost vidíme jako zbytečnou také z toho důvodu, že je nereálné zajistit kontrolu 
pravdivosti a správnosti takových přehledů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Požadavky dle § 14 odst. 1 písm. c) z účetní 
závěrky standardně zjistitelné nejsou.    
 
K pravdivosti a správnosti přehledu 
podotýkáme, že obecně není možné zajistit 
pravdivost jakéhokoli výkazu. Dané požadavky 
je třeba vnímat jako požadavek na vyšší míru 
transparentnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční 
zpráva podle odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích. 
Navrhujeme celý odstavec 2 vypustit. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
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Odůvodnění: 
Podle našeho názoru by možnost získat status veřejné prospěšnosti měly mít pouze 
osoby vedoucí podvojné účetnictví. Získání statusu (vzhledem k ostatním 
podmínkám) vyžaduje poměrně vysokou míru profesionalizace organizace, což se s 
vedením jednoduchého účetnictví neslučuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Možnost získat status nelze takto podmiňovat. 
Podmínky jsou stanoveny v občanském 
zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 21 (2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným 
spolkům, které jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro 
církev a náboženskou společnost a osobu založenou církví a náboženskou 
společností. 
Navrhujeme zmírnit formulaci o odebrání statusu pobočným spolkům a církevním 
organizacím. 
 
Odůvodnění: 
§ 21 mluví o odejmutí statusu, v zákoně však nejsou pro tento případ upravena 
pravidla pro jeho nabytí. Vzhledem k tomu, že míra autonomie pobočných spolků a 
církevních organizací může být velmi různá, nesouhlasíme s tím, aby tyto nabývaly 
status automaticky, pokud jej nabyde mateřský spolek nebo církev. 
Ustanovení o automatickém odebírání statusu pobočným spolkům nebo církevním 
organizacím ve chvíli, kdy o status přijde mateřský spolek nebo církev považujeme 
za příliš radikální, opět není zohledňována míra autonomie konkrétní organizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
K § 22 sdělujeme, že nabytí statusu pobočným 
spolkem v důsledku nabytí statusu hlavním 
spolkem plyne z § 231 OZ. 
 
Smyslem pravidla § 21 odst. 2 je odlišit případy 
pobočných spolků, které nabyly status 
nezávisle na hlavním spolku. V takovém 
případě by odejmutí statusu hlavnímu spolku 
nemělo mít na status pobočného spolku vliv. 
 
Ustanovení § 22 pak toliko vyjasňuje, že vzdát 
se (samostatně) statusu může též pobočný 
spolek; stejnak mu může být nezávisle na 
hlavním spolku status odňat. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

K části druhé - změna zákona o soudních poplatcích  - navrhuje se zrušení 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. h)  
Odůvodnění: 
Požadujeme vypuštění tohoto bodu z návrhu, neboť jsme přesvědčeni, že 
deklarovanou „regulační“ funkci již v dostatečné míře plní široká škála povinností, 
která je se získáním statusu spojena. Za těchto okolností máme důvodné pochybnosti 
o tom, že by docházelo ke zneužívání drobné úlevy v podobě osvobození od 
soudního poplatku. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Soudní poplatek by zde měl plnit také funkci 
fiskální. Regulační funkci pak nelze spatřovat 
v nutnosti splnit povinnosti spojené se získáním 
statusu.  Poplatek by měl odradit od 
svévolných, šikanózních, malicherných a jiných 
bezdůvodných návrhů, které by soudy zbytečně 
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zatěžovaly a které by zároveň vůbec nemusely 
vyhovovat požadavkům zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Teprve právnická osoba, která již status veřejné 
prospěšnosti má, by měla být osvobozena od 
poplatku ve věcech veřejného rejstříku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

ČMKOS Předkladatel postoupil do připomínkového řízení již několikátý návrh zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti. Českomoravská konfederace odborových svazů se k 
předchozím návrhům věcně vyjadřovala a u řady poznámek nemění svůj postoj ani 
při připomínkovaném novém návrhu. Jejich podstatou je, že se navrhuje vytvořit 
velmi rigidní a nepružný soudní proces uznávání a zapisování statusu veřejné 
prospěšnosti, s nímž navrhovaný zákon nespojuje konkrétní benefity, o nichž hovoří 
(osvobození od soudních poplatků, daňové úlevy apod.). 
O zbytečnosti návrhu svědčí skutečnost, že tam, kde je to zapotřebí, např. daňové 
předpisy, zákonodárce i za účinnosti nového občanského zákoníku dále užívá právní 
pojem „daňově prospěšný poplatník“, jak uvádí i důvodová zpráva k němu na straně 
5. ČMKOS nesouhlasí se závěrem zde uvedeným, že „tato skutečnost nic nemění na 
tom, že absence znaků právnické osoby, která je veřejně prospěšnou, a tedy má 
nárok na zapsání statusu, je problémem platné právní úpravy.“ 
Problémem předloženého návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti naopak je, že 
jeho tvůrci si nepovšimli, že zákonodárce stanovil v návaznosti novelou zákoníku 
práce účinnou od 1. října 2016 (srov. zákon č. 205/2015 Sb.), že (viz § 324 zákoníku 
práce, ve znění uvedené novely) „Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
se považují za veřejně prospěšné právnické osoby.“, a podle předloženého návrhu 
tak mají „nárok na zapsání statusu“.  
S ohledem na skutečnost, že k uznání veřejné prospěšnosti došlo v tomto případě ze 
zákona, je nezbytné, aby uvedený status byl do veřejného rejstříku zapsán všem v 
něm zapsaným odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů rejstříkovým 
soudem z úřední povinnosti bez zvláštního řízení. Obdobně je nezbytné, aby tuto 
skutečnost zapisovaly u nově vznikajících odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů rejstříkové soudy průběžně spolu s jejich zápisem do veřejného 
rejstříku (spolků). 
ČMKOS v této souvislosti připomíná, že zákonodárce novelizací § 324 zákoníku 
práce přisvědčil připomínkám ČMKOS uplatňovaným k původním návrhům zákona 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Ve vztahu k odborovým organizacím a 
organizacím zaměstnavatelů podotýkáme, že 
zmiňované ustanovení § 324 zákoníku práce 
toliko stanoví právní fikci veřejné prospěšnosti. 
Lze tedy mít za to, že odborové organizace a 
organizace zaměstnavatelů splňují obecné 
podmínky § 146 občanského zákoníku. 
 
Z toho však nelze dovozovat, že odborové 
organizace a organizace zaměstnavatelů mají 
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o veřejné prospěšnosti, že s ohledem na závazky České republiky vyplývající z řady 
ratifikovaných mezinárodních smluv a paktů, zejména z ratifikované úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se 
organizovat, 1948, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a o Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ad. je nepřípustné ve 
vztahu k odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů aplikovat soudní 
řízení, v jehož rámci by došlo k přezkoumávání charakteru činnosti odborových 
organizací, popřípadě odborových organizací, či stanovovat podmínky jimiž by stát 
zasahoval do svobody sdružování a do autonomie organizací sociálních partnerů na 
státu v otázkách jejich vnitřního uspořádání. 
Zákonná právní úprava i praxe týkající se odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů, včetně postupu rejstříkových soudů při zápisech vzniku, změn a 
zániku odborových organizací i statusu veřejné prospěšnosti proto musí být v 
souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Odlišný 
charakter odborových organizací a organizací zaměstnavatelů od ostatních 
právnických osob, vycházející především z jejich specifické činnosti zaměřené na 
ochranu oprávněných zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů, a ze zmíněné 
mezinárodní úpravy, která má přednost před českými zákony, vyžaduje a zdůvodňuje 
potřebu jiného, podstatně méně formálního zacházení, a to i při zapisování do 
veřejného rejstříku. 
Důležitá jsou zejména následující ustanovení Úmluvy č. 87: 
Podle článku 2 “Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez 
předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy 
takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto 
organizací.“ 
Podle článku 3 „Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat 
své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a 
činnost a formulovat svůj program.“ a dále „Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv 
zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho zákonnému 
vykonávání.“.  
Podle článku 8 odst. 2 „Vnitrostátní zákonodárství nesmí omezovat, ani nesmí být 
uplatňováno tak, aby omezovalo záruky stanovené touto úmluvou.“ 
Podle článku 11 „každý členský stát, pro nějž platí tato úmluva, se zavazuje učinit 
všechna vhodná a potřebná opatření, aby zajistil zaměstnancům a zaměstnavatelům 
svobodné vykonávání práva odborově se sdružovat.“. 
Výše uvedené připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

nárok na automatický zápis statusu. Ustanovení 
§ 147 občanského zákoníku totiž stanoví, že 
právo na zápis má ten, kdo splní podmínky 
stanovené jiným právním předpisem.  
 
Nelze také předvídat či nahrazovat vůli těchto 
osob a provádět zápis bez jejich návrhu. Status 
je mimo jiné spojen s mnoha povinnostmi 
(daná osoba nemusí mít zájem mít zapsaný 
status, byť jde materiálně o veřejně prospěšnou 
osobu). Řízení o právu na zápis statusu je 
návrhové (viz § 90 zákona o zvláštních řízeních 
soudních).  
 
Pravidlo § 147 občanského zákoníku je třeba 
vyložit tak, že zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti nestanovuje podmínky veřejné 
prospěšnosti (ty jsou vymezeny v § 146 
občanského zákoníku), ale stanoví jen způsob, 
jakým bude splnění podmínek (stanovených 
občanským zákoníkem), doloženo. Až pokud 
někdo svou veřejnou prospěšnost zákonem 
stanoveným způsobem doloží, bude mu status 
zapsán.  
 
Vyjádření ČMKOS: 
Trváme, na tom, že jestliže novelou zákoníku 
práce účinnou od 1. října 2016 (srov. zákon č. 
205/2015 Sb.), že (viz § 324 zákoníku práce, ve 
znění uvedené novely) „Odborové organizace a 
organizace zaměstnavatelů se považují za 
veřejně prospěšné právnické osoby.“, došlo v 
tomto případě ze zákona k uznání této 
skutečnosti, a je proto nezbytné, aby uvedený 
status byl do veřejného rejstříku zapsán všem v 
něm zapsaným odborovým organizacím a 
organizacím zaměstnavatelů rejstříkovým 
soudem z úřední povinnosti bez zvláštního 
řízení. Obdobně je nezbytné, aby tuto 
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skutečnost zapisovaly u nově vznikajících 
odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů rejstříkové soudy průběžně 
spolu s jejich zápisem do veřejného rejstříku 
(spolků). 
  
Novela zákoníku práce tak jako zvláštní právní 
úprava má přednost před obecnou úpravou 
obsaženou v občanském zákoníku, uznala 
status veřejné prospěšnosti odborových 
organizací a organizací za splněný s ohledem 
na závazky České republiky vyplývající z řady 
ratifikovaných mezinárodních smluv a paktů, 
zejména z ratifikované úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a 
ochraně práva se organizovat, 1948, 
Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a o Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 
209/1992 Sb.) ad. Vylučuje proto uplatnění 
postupu podle § 147 občanského zákoníku a 
připravovaného zákona na uvedené organizace. 
 
V této věci tedy ČMKOS zásadně nesouhlasí 
s vypořádáním.   

Ministerstvo financí 
 
JUDr. Stanislava Vosková 
Stanislava.Vosková@mfcr.cz  
 
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Radim.Bohac@mfcr.cz 
 

Obecně k materiálu:  
Požadujeme, aby byl návrh zákona rozdělen na návrh zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o statusu veřejné prospěšnosti., a tyto návrhy byly souběžně předloženy 
vládě. V návaznosti na to by pak musela být upravena systematika zákona (členění 
na části, hlavy atd.). 
Připomínáme nejenom čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, kdy „primární“ 
zákon a doprovodné novely mohou tvořit jeden celek jen zcela výjimečně, ale i to, že 
je škoda zatížit novou právní úpravu doprovodnými novelami, což zbytečně 
komplikuje systematiku návrhu. V této souvislosti připomínáme pokyn pana ministra 
Dienstbiera daný resortům na podzim loňského roku v souvislosti s přípravou Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2016, který výslovně poukazoval na čl. 28 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády a jeho výjimečné použití. 

Neakceptováno 
 
Návrh toliko jednoho zákona považujeme za 
vhodnější. 
 
Výsledek vypořádání: 
Připomínka změněna na doporučující 
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Tato připomínka je zásadní. 

K důvodové zprávě:  
Je třeba jednoznačně uvést, zda aplikace navrženého zákona bude, anebo nebude 
vyvolávat nároky na státní rozpočet. Případné výdaje související s aplikací návrhu 
zákona je třeba uhradit v rámci výdajů státního rozpočtu, které bude mít příslušná 
kapitola narozpočtovány v příslušném rozpočtovém roce. 
Při uvažovaném počtu nejméně 125 000 subjektů, u nichž lze uvažovat o tom, že by 
mohly získat status veřejné prospěšnosti, lze očekávat přijetím zákona jednorázový 
nápad na příslušné krajské soudy (nárůst agendy cca o 1,5 až 3 %). Předkladatel se 
tak nedomnívá, že by se jednalo o nápad pro soudy nezvladatelný i při současném 
stavu soudní soustavy. Přesto doporučuje, „aby docházelo k postupnému navyšování 
administrativní pracovní síly na krajských soudech“. Materiál požadujeme doplnit o 
jednoznačné stanovení, že s navrhovanou změnou vyplývající z implementace 
návrhu zákona nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení limitu počtu míst a 
objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.  
Je třeba doplnit, že soudy vykazují pravidelně neobsazená místa, konkrétně za 1 
čtvrtletí roku 2016 ve výši 744 civilních míst, tj. 7,60 %. Je nepochybné, že je v 
silách Ministerstva spravedlnosti zajistit tyto priority v rámci neobsazených míst a 
úspor, které neobsazenost generuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla doplněna o stanovení, že 
s navrhovanou změnou vyplývající z 
implementace návrhu zákona nebudou spojeny 
žádné požadavky na navýšení limitu počtu míst 
a objemu prostředků na platy a ostatní platby za 
provedenou práci. [viz obecná část bod f)]. 

K § 2 a § 4 návrhu:  
Máme zásadní pochybnosti o konstrukci § 4 odst. 2, kdy je k definování činností 
přispívajících k veřejnému blahu použito nesmírně širokého demonstrativního výčtu 
těchto činnosti, přičemž se zcela rezignuje na bližší vymezení pojmu „obecného 
blaho“, které by mohlo poskytnout pro praxi daleko lepší interpretační vodítko. 
V této souvislosti tak klademe otázku, zda se v návrhu nepokusit o bližší definici 
obecného blaha. Navržená úprava se nám v současné podobě její jako tautologická. 
Zároveň upozorňujeme, že navrhované znění § 2 pouze opakuje ustanovení 
občanského zákoníku, což navíc činí nepřesně. Doporučuje se ustanovení 
přeformulovat takto: „Právo na zápis statusu má veřejně prospěšná právnická osoba, 
která v souladu s tímto zákonem doloží splnění podmínek veřejné prospěšnosti.“  

Částečně akceptováno, částečně 
neakceptováno 
 
Části ustanovení § 2 a § 4, která „rekapitulují“ 
materiální podmínky veřejné prospěšnosti 
vymezené občanským zákoníkem budou 
vypuštěny, respektive upraveny tak, aby přesně 
odpovídaly občanskému zákoníku. 
 
Pojem obecného blaha není zákonem 
definovatelný, není kvantifikovatelný ani 
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Tato připomínka je zásadní. obecně kvalitativně vystižitelný, nesouvisí ani 
tak s právními vztahy, ale se společenským 
nastavením. Dosahování obecného blaha lze 
posuzovat jen ve vztahu ke konkrétní vymezené 
činnosti, při zvážení souvisejících okolností. 
Jen takový přístup je v dané věci vhodný. 
Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
Stanovení demonstrativního výčtu je vhodné z 
hlediska srozumitelnosti právní úpravy pro 
běžné uživatele a má za cíl zjednodušení 
aplikační praxe (interpretační vodítko). Též je 
třeba vnímat, že demonstrativní výčet je 
zejména neziskovým sektorem podporován. 
Ve výčtu se jedná o činnosti, které zpravidla 
představují činnost přispívající k dosahování 
obecného blaha. Výkon činnosti uvedené v 
navrhovaném výčtu však samozřejmě není 
dostatečnou podmínkou k naplnění zákonné 
podmínky činnosti přispívající k dosahování 
obecného blaha. Platí, že pro zápis statusu je 
třeba splnit všechny materiální podmínky.  
 
Výsledek vypořádání: 
Připomínka změněna na doporučující 

K § 8:  
Požadujeme stanovit podmínek zákonných dispozic se ziskem v souladu s posláním 
veřejně prospěšné společnosti. Pouhý nástin tohoto řešení v důvodové zprávě 
nepovažujeme za dostatečný. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Nad rámec návrhu § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
bude doplněno pravidlo odpovídající § 217 
odst. 3 OZ. 
  

K § 14:  
Žádáme o zvážení, zda je nezbytné, aby subjekty, které podle jiného právního 
předpisu (§1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
čl. 19/3 směrnice 2014/34/EU) nemají povinnost předkládat výroční zprávu, musí 
vypracovat výroční zprávu k získání statusu veřejné prospěšnosti. Požaduje 
přizpůsobit hranici obratu, od které je nutné ověřit účetní závěrku auditorem 
stávajícím právním předpisům, a to pro všechny druhy dotčených subjektů. Zároveň 
požadujeme upřesnit, za které účetní období má být účetní závěrka ověřena. 

Částečně akceptováno, částečně 
neakceptováno  
 
Cílem návrhu je, aby status veřejné 
prospěšnosti byl určitou „značkou“ 
důvěryhodnosti právnických osob, kterým byl 
udělen. Proto jsou na tyto osoby kladeny 
nároky nad rámec jiných právních předpisů. 
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Tato připomínka je zásadní.  
Hranice roční úhrn čistého obratu je odvozena 
od ustanovení § 341 OZ (viz důvodová zpráva 
k § 14). 
 
Vymezení účetního období, za které má být 
účetní závěrka ověřena, bude upřesněno tak, že 
půjde o bezprostředně předcházející účetní 
období. 

K § 15:  
Máme pochybnosti o termínu „obvyklá úplata“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 17  
Požadujeme vyjasnit, zda případné odnětí statusu veřejné prospěšnosti soudem 
z důvodu nesplnění podmínek pro zápis statusu v době rozhodování bude vždy 
s účinky ex nunc, zejména pak ve vztahu ke společností již nabytým plněním či 
poskytnutým  benefitům. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Odnětí statusu veřejné prospěšnosti bude mít 
účinky ex nunc (viz důvodová zpráva k § 17). 

K § 25:  
Vzhledem k navrhovanému znění § 11 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích 
a současné existenci § 11 odst. 1 písm. k) a ustanovení § 11 odst. 2 písm. t) a u) se 
požaduje vyjasnit, jaké má být výsledné věcné řešení a kdo má být v jaké situaci 
osvobozen, neboť velký počet novel, které v poslední době zasahovaly do ustanovení 
§ 11 (zákon č. 335/2014 Sb., zákon č. 87/2015 Sb. a zákon č. 161/2016 Sb.), vnesly 
do této otázky zmatek. Otázku je třeba řešit i s ohledem na další novelu (ST 642), 
která je stále v probíhajícím legislativním procesu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Cílem je, aby řízení o právu na zápis statusu 
nebylo osvobozeno od poplatku (v 
podrobnostech viz důvodová zpráva). Teprve 
právnická osoba, která již status veřejné 
prospěšnosti má, by měla být osvobozena od 
poplatku ve věcech veřejného rejstříku, a to 
podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. t).  
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) [případně též 
§ 11 odst. 2 písm. u)] se týká toliko zápisu 
údajů o vymezených právnických osobách do 
veřejného rejstříku. Bude-li těmto vymezeným 
osobám zapisován status, bude se tak dít na 
základě předmětného ustanovení bezplatně. 
V rámci navrhované změny zákona o soudních 
poplatcích se též vezme ohled na další novely 
(např. ST 642) a návrh bude v této věci 
aktualizován.  
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K předkládací zprávě:  
V předposlední větě má první slovo zřejmě znít „Předkládaný“. 
 

Akceptováno 
 

K důvodové zprávě:  
Na str. 17 a 18, dále na str. 22 je zřejmě nedopatřením uveden zvýrazněný text 
"Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.", doporučujeme upravit či vypustit. 

Akceptováno 
 

K § 6 odst. 1:  
Smyslem navrhovaného ustanovení zřejmě je vymezit osoby mající podstatný vliv na 
rozhodování veřejně prospěšné právnické osoby. Toto by však šlo jednodušeji a 
přehledněji, než jak je navrhováno, a to prostým výčtem osob, které jsou osobou 
mající podstatný vliv. Skutečnost, že tyto osoby musí být bezúhonné, potom vyplývá 
z toho, že bezúhonnou musí být každá osoba mající podstatný vliv. Doporučuje se 
ustanovení přeformulovat. 

Částečně akceptováno 
 
Smyslem ustanovení není taxativně vymezit 
osoby mající podstatný vliv na rozhodování 
veřejně prospěšné právnické osoby. Ustanovení 
však bude s ohledem na přehlednost upraveno. 

K § 8 odst. 1:  
Formulace návětí „hospodárně využívá jmění … veřejně prospěšná právnická osoba“ 
je nevhodné z důvodu, že status veřejné prospěšnosti je vázán na hospodárné 
využívání jmění, tzn. každá veřejně prospěšná právnická osoba musí jmění využívat 
hospodárně. Doporučuje se přeformulovat například tak, že uvedené znaky jsou 
znaky hospodárného využívání jmění k veřejně prospěšnému účelu. 

Akceptováno 
 
 

K § 8 odst. 1 písm. a) bod 3:  
Návrh zákona stanoví, že na podílu na likvidačním zůstatku nebude vyplaceno více, 
než je výše splaceného nebo vneseného vkladu, zatímco důvodová zpráva uvádí, že 
výše vypořádacího podílu je omezena výší nominální hodnoty vkladu. Výše 
splaceného nebo vneseného vkladu však v případě, že není celý vklad splacen či 
vnesen, nedosahuje nominální hodnoty vkladu. Doporučuje se uvést důvodovou 
zprávu do souladu s textem zákona. 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla uvedena do souladu 
s návrhem zákona (viz důvodová zpráva k § 8).  

K § 8 odst. 2 písm. a) a b):  
Doporučuje se za slova „osobou v“ vložit slovo „postavení“ pro lepší srozumitelnost. 

Akceptováno 
 

K § 9 odst. 2 písm. a):  
Z hlediska způsobu formulace je sporné, zda má vyjádření „předpokládané zdroje 
svých výnosů“ ve smyslu spojení „zdroje výnosů“ na mysli osoby, od nichž výnosy 
plynou, druh činnosti, při kterém byl výnos získán, nebo jiné množiny, které lze 
označit za činitel, od kterého nebo z něhož výnos pochází. Ustanovení je třeba 
přeformulovat. 

Neakceptováno 
 
Máme za to, že zdrojem výnosů je obecně 
nějaká činnost, nikoli primárně osoba. 
Provozuje-li např. osoba určité služby, ze 
kterých má výnos, jejich zdrojem je činnost, tj. 
provádění služeb. Vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 
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K § 9:  
Dle našeho názoru dochází v § 9 k neodůvodněné diferenciaci v posuzování 
prokázání poctivosti zdrojů majetku, který žadatel o přiznání statusu veřejné 
prospěšnosti nabyl, a hospodárnosti využívání jejího jmění k veřejně prospěšnému 
účelu mezi etablovanou právnickou osobou a právnickou osobou nově vzniklou. 
Zatímco právnická osoba, jež žádá o zápis statutu a vznikla více než před rokem před 
podáním žádosti, je povinna předkládat některé účetní záznamy, což představuje 
historické informace, nově vzniklá právnická osoba, předloží údaje založené pouze 
na budoucím předpokladu/odhadu.  

Neakceptováno 
 
Diferenciace je dle našeho názoru odůvodněna 
faktickým stavem, kdy nově vzniklá právnická 
osoba obecně požadovanými informacemi 
nedisponuje a disponovat ani nemůže. 
Existence těchto informací odvisí od existence 
a alespoň nějaké historie právnické osoby. 
Nemůže-li mít právnická osoba historické 
údaje, z nich by bylo možné vyjít, je třeba je 
alespoň předpokládat.   

K § 11 věta druhá:  
Z hlediska způsobu formulace je sporné, zda má vyjádření „předpokládané zdroje 
svých výnosů“ ve smyslu spojení „zdroje výnosů“ na mysli osoby, od nichž výnosy 
plynou, druh činnosti, při kterém byl výnos získán, nebo jiné množiny, které lze 
označit za činitel, od kterého nebo z něhož výnos pochází. Ustanovení je třeba 
přeformulovat. 

Neakceptováno 
 
Máme za to, že zdrojem výnosů je obecně 
nějaká činnost, nikoli primárně osoba. 
Provozuje-li např. osoba určité služby, ze 
kterých má výnos, jejich zdrojem je činnost, tj. 
provádění služeb. Vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

K § 15:  
V § 15 navrhujeme nahradit slova: „ročního úhrnu čistého obratu podle poslední 
účetní závěrky“ vhodnějším větným spojením, např. „ročního úhrnu čistého obratu 
za bezprostředně předcházející období“. Navrhovaná změna vhodněji reflektuje 
terminologii zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 

K § 15 odst. 1:  
Z neoznačeného textu je třeba vytvořit samostatný odstavec. 

Akceptováno 
 

K § 15:  
Doporučujeme upravit tak, aby bylo jednoznačné, že spřízněné osoby zahrnují i 
osoby kapitálově propojené se zakladatelem, členem atd. Jinými slovy: pokud např. 
jedna osoba založí nadaci a vlastní s.r.o., je třeba aby i transakce mezi nadací a s.r.o. 
byly založeny na principu tržního odstupu, tj. aby sjednané ceny a podmínky byly 
cenami a podmínkami obvyklými. 

Neakceptováno 
 
V rámci obchodních korporací je problematika 
řešena institutem zprávy o vztazích, přičemž u 
ostatních právnických osob lze aplikovat § 22 
odst. 2 občanského zákoníku, což považujeme 
za dostatečné.  

K § 15 odst. 1:  
Doporučuje se za slova „osobou v“ vložit slovo „postavení“ pro lepší srozumitelnost. 

Akceptováno 
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K § 21 odst. 1:  
Doporučuje se zrušit slova „písm. a) a b)“, neboť § 8 odst. 1 obsahuje pouze písm. a) 
a b). 

Akceptováno 
 

K § 31 odst. 2: 
Doporučujeme přeformulovat – v navrženém znění se nám text jeví obtížně 
srozumitelný.  
Současně upozorňujeme, že text § 93 je třeba uvést včetně jeho číselného označení a 
nadpisu. 

Částečně akceptováno, částečně 
neakceptováno  
 
Text bodu 2 bude upraven podle připomínky.  
 

Ministerstvo obrany K § 4 
Požaduji doplnit ustanovení § 4 odst. 2 o nové pododstavce: 
 
xx) rozvoje vojenských tradic, 
xx) péče o válečné veterány, 
xx) přípravy občanů k obraně vlasti.  
 
Nové pododstavce nejsou označeny s ohledem na čl. 26 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády (zákaz použití zdvojených písmen).   
 
Odůvodnění: Jedná se o činnosti uskutečňované nestátními neziskovými 
organizacemi, s nimiž Ministerstvo obrany spolupracuje a které přitom nepochybně 
přispívají k dosahování obecného blaha. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
 
Mgr. Kateřina Kašpaříková 
katerina.kasparikova@mpsv.cz 

K § 4 odst. 2 písmeno e) 
Navrhujeme doplnit „ochranu zvlášť zranitelných osob“ např. takto:  
„§4 odst. 2 písm. e) Ochrany dětí, mládeže a zvlášť zranitelných osob“ 
Podle našeho názoru je nezbytné chránit a věnovat pozornost i ochraně zvlášť 
zranitelných osob (včetně seniorů).  
Problematika je v tomto směru řešena i v návrhu novely zákona č. 45/2013 Sb., 
o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 
činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb.; předpokládané nabytí účinnosti zákona je 
1. července 2016, nyní je projednávaný v PSP jako sněmovní tisk č. 658).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K části šesté (§ 29 – změna občanského zákoníku) 
Návrh obsahuje následující změnu § 149 občanského zákoníku: „Soud o odnětí 
statusu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom má právní 
zájem, nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínky 
pro jeho nabytí a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní.“  
 

Akceptováno 
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Předkládací zpráva uvádí stručně jen „Tyto změny jsou navrhovány se záměrem 
důsledného technického provázání nové úpravy s danými souvisejícími předpisy.“, 
což však v případě navrhované novelizace nijak neplatí, neboť o žádné technické 
provázání s navrhovaným zákonem a ostatními doprovodnými novelizacemi tu 
nejde.  
 
Důvodová zpráva pak uvádí, že důvodem je snaha předcházet podávání šikanózních 
návrhů, když se vychází z poznatků odborné veřejnosti a praxe, podle nichž se mezi 
mnohými právnickými osobami spadajícími do neziskového sektoru vyskytují 
nežádoucí projevy konkurence. Současně se však uvádí, že pravděpodobná četnost a 
intenzita šikanózních návrhů se snižuje s ohledem na okolnost, že se se statusem 
bezprostředně nezvažuje spojit výhody veřejnoprávního charakteru, tudíž je tu ještě 
nižší potřeba takové úpravy, pakliže bychom nezbytnost a potřebnost či alespoň 
vhodnost takové úpravy vůbec připustili.  
             
S návrhem není možno souhlasit z řady důvodů. Předně proto, že petiční právo není 
bezbřehé, ale aktivní legitimace je omezena pouze na osoby, které na odnětí statusu 
„mají právní zájem“, tedy obdobně jako v případě určovací žaloby. Jde o zvláštní 
procesní podmínku; její nedostatek má vést k zastavení řízení (§ 104 o. s. ř.). 
U jiných žalobních druhů právní zájem žalobce vyžadován není, o obecnou procesní 
podmínku tedy nejde. [srov. Dvořák B., ASPI, komentář k § 80 o. s. ř.]. Podávání 
„šikanózních“ návrhů je tu tak (na rozdíl od jiných soudních řízení, kde se někdy 
o šikanozních návrzích rovněž hovoří) poměrně přísně podmíněno, přičemž obecnou 
sankcí za nesplnění této podmínky „právního zájmu“ má být zastavení řízení. 
Dotčená právnická osoba tak nemůže být nijak zásadně poškozena.  
              
O statusu veřejné prospěšnosti se jako o statusové otázce právnických osob 
rozhoduje v nesporném řízení, což vyplývá explicitně i z § 85 písm. a) z. ř. s. Tato 
řízení jsou ve smyslu § 20 odst. 1 z. ř. s. ovládána zásadou materiální pravdy, kdy 
soud musí zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Pokud v řízení 
zahájeném k návrhu osoby, která na tom má právní zájem, soud status veřejné 
prospěšnosti odejme, neboť vyšetřováním a dokazováním zjistí, že dotčená 
právnická osoba podmínky veřejné prospěšnosti skutečně nesplňuje, je takové 
rozhodnutí nepochybně nejen v zájmu navrhovatele, ale i ve veřejném zájmu. Není 
tak důvod omezovat petiční právo, což lze v této souvislosti dokonce považovat za 
rozporné s veřejným zájmem. Navrhovaná úprava by byla navíc v kontextu 
nesporných řízení atypická – § 13 odst. 1 stanovuje, že řízení se zahajuje i bez 
návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení 
zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení 
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podle tohoto zákona. Jinými slovy, možnost zahájit řízení z úřední moci se zde 
umožňuje jako výjimka z pravidla zásady projednací, nikoli naopak. Zejména 
v oblasti statusových věcí by zahájení řízení toliko z moci úřední (tedy faktické 
zakázání zahájení na návrh) bylo naprostou raritou. 
Jak již bylo zmíněno, sám předkladatel navíc potřebnost změny občanského 
zákoníku vymezuje jako nijak naléhavou. Podle našeho názoru k takovým změnám 
nemá být zbytečně přistupováno. 
Z uvedených důvodů požadujeme vypustit z návrhu část šestou (§ 29), tedy 
novelizaci § 149 občanského zákoníku. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 1 a celému návrhu zákona 

Je potřeba ujasnit, z jakého důvodu je v některých ustanoveních navrhovaného 
zákona používán termín „právnická osoba“ a nikoliv „veřejně prospěšná právnická 
osoba“, pokud se má jednat o právnickou osobu, která má právo na zápis statusu 
veřejné prospěšnosti podle navrhovaného zákona, a tedy se musí jednat o veřejně 
prospěšnou právnickou osobu v souladu s navrhovaným § 1 a 2 (například § 12  dost. 
1, § 13 odst. 2).  
S ohledem na úpravu veřejné prospěšnosti obsaženou v občanském zákoníku lze 
dovodit, že se „právnická osoba“ nestává „veřejně prospěšnou“ až zápisem „statusu 
veřejné prospěšnosti“, neboť ji takto označuje občanský zákoník v § 147 ještě před 
zápisem, když stanoví, že „veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis 
statusu veřejné prospěšnosti….“. Je tedy zřejmé, že ji lze takto označovat (nebo je 
tak vnímána, neboť skutečně takovou činnost vykonává, přestože jí tento status 
nebyl dosud přiznán), i bez tohoto zápisu.  
Rozdílnou terminologii, pokud jde o užívání pojmu „právnická osoba“ a „veřejně 
prospěšná právnická osoba“ pro tentýž myšlený subjekt, používá i důvodová zpráva 
(např. zvláštní část důvodové zprávy, komentář k § 12 a 13).  

Navrhujeme tedy sjednotit používání termínů „právnická osoba“ a „veřejně 
prospěšná právnická osoba“, aby byla zajištěna přehlednost navrhované právní 
úpravy. S ohledem na textaci občanského zákoníku by mělo jít zřejmě o termín 
„veřejně prospěšná právnická osoba“.  

Vzato na vědomí, vysvětleno 
 
Návrh i důvodová zpráva byly s ohledem na 
připomínku zrevidovány.  
 
Cílem je důsledně odlišovat situace, kdy se 
hovoří o právnické osobě obecně, od situací, 
kdy se v souvislosti se získáním statusu kladou 
požadavky na veřejně prospěšnou právnickou 
osobu. V návrhu se tak záměrně používá obou 
různých pojmů; sjednocení není žádoucí. 
 
Ustanovení § 12 a 13 jsou procesní povahy. 
Obecně je správné v tomto ohledu hovořit 
toliko o právnické osobě, jelikož podmínkou 
zahájení a účasti v řízení o udělení statusu není 
fakt veřejné prospěšnosti. 

K § 4 odst. 1 a 2 
Jedním z problematických momentů předloženého návrhu je skutečnost, že pojem 
obecného blaha je poměrně archaický, takže jeho definice v právním předpisu je 
obtížná. Předkladatel se pokusil o jeho definici (§ 4 odst. 1) a skončil u tautologie, 
načež v dalším odstavci přistoupil k rozsáhlému, avšak demonstrativnímu výčtu 
činností, přispívajících k dosahování tzv. obecného blaha. Jelikož však občanský 
zákoník zakládá právo veřejně prospěšných právnických osob na zápis statutu 

Vzato na vědomí 
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veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, je třeba tuto zákonnou úpravu naplnit. 
V tomto směru nezbývá, než se snahou předkladatele souhlasit.  

K § 6 odst. 1 
Není zřejmé, v čem je spatřována demonstrativnost navrhované úpravy, jak je 
avizováno důvodovou zprávou, neboť v návrhu jsou vyjmenovány osoby/okruhy 
osob (resp. jejich postavení), na které se podmínka bezúhonnosti vztahuje.  

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

K § 6 odst. 2 
Ustanovení odstavce 2, podle něhož může soud prominout z důvodů zvláštního zřetele 
hodných splnění podmínky bezúhonnosti osob majících podstatný vliv na rozhodování 
veřejně prospěšné právnické osoby, má ve své podstatě povahu zmocnění pro 
povolování výjimek ze zákona podle čl. 50 Legislativních pravidel vlády (LPV). 
V uvedeném článku LPV se vyžaduje, aby ve zmocnění pro povolování výjimek ze 
zákona byla mimo jiné stanovena pravidla, jimiž se musí příslušný orgán při 
povolování výjimek řídit. Tato pravidla však nejsou v odstavci 2 obsažena, naopak se 
ponechává na soudu, aby podle svého uvážení posoudil, zda jsou v konkrétním případě 
dány důvody zvláštního zřetele hodné k prominutí podmínky bezúhonnosti uvedených 
osob. Navrhované znění § 6 odst. 2 není v souladu s čl. 50 LPV a doporučujeme 
uvedené ustanovení již z tohoto důvodu z návrhu zákona vypustit. 
Dalším důvodem k návrhu na vypuštění § 6 odst. 2 z návrhu zákona je skutečnost, 
že občanský zákoník v § 146 jednoznačně vymezuje jako veřejně prospěšnou jen 
takovou právnickou osobu, na jejíž rozhodování mají podstatný vliv bezúhonné osoby, 
přičemž jinému právnímu předpisu (zákonu) svěřuje v § 147 jen úpravu podmínek, 
které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit k tomu, aby jí vzniklo právo na 
zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Tato konstrukce právní úpravy 
sice umožňuje jinému právnímu předpisu vymezit podmínky bezúhonnosti osob 
majících podstatný vliv na rozhodování veřejně prospěšné právnické osoby a stanovit 
okruh těchto osob, avšak vzhledem k jednoznačnému ustanovení § 146 občanského 
zákoníku, jež vyžaduje bezúhonnost uvedených osob, již neumožňuje jinému právnímu 
předpisu umožnit prominutí podmínky bezúhonnosti uvedených osob. V opačném 
případě by došlo k nepřímé novele občanského zákoníku, kterou nelze akceptovat. 
Z těchto důvodů navrhujeme ustanovení § 6 odst. 2 z návrhu zákona vypustit.  

Neakceptováno 
 
Ustanovení cílí zejména na veřejně prospěšné 
právnické osoby, které se věnují práci 
s osobami po výkonu trestu. Tyto osoby mohou 
být i s ohledem na specifické poslání těchto 
právnických osob, osobami, které mají 
podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby. 
 
 
 

K § 7 odst. 3  
Doporučujeme možnost nahrazení předmětného dokladu čestným prohlášením 
vypustit a neposkytovat výjimky, má-li být docíleno posílení důvěryhodnosti 
právnických osob, které mají mít udělený status veřejné prospěšnosti.  

Neakceptováno 
 
Jde o subsidiární pravidlo, které reaguje na 
možnost neexistence zahraniční evidence; 
z takového důvodu nelze omezit možnost 
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zahraniční osobě získat status. 
 
Cizinec nebo zahraniční právnická osoba jsou 
povinni doložit svou bezúhonnost výpisem 
cizího státu. Nevydává-li cizí stát výpis, postačí 
četné prohlášení.  
 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 

K § 9 odst. 2 písm. b) a písm. c)  
Náklady na vlastní správu je podle našeho názoru vhodné omezit procentuálním 
stanovením jejich nejvyšší hranice.  

Neakceptováno 

K § 12 
Doporučujeme alespoň do zvláštní části důvodové zprávy k tomuto ustanovení 
doplnit, jak bude postupováno v případech, kdy soud nepřizná právnické osobě 
právo na zápis statusu do veřejného rejstříku.  

Akceptováno 

K § 14 odst. 3  
Auditora by měl podle našeho názoru určit objektivní orgán, např. finanční úřad. 

Neakceptováno 

Název Hlavy V -  Porušení povinnosti právnické osoby se statusem a některé 
otázky spojené s odnětím statusu 

Doporučujeme nahradit slovo „otázky“ v názvu Hlavy V jiným vhodným slovem.  

Neakceptováno 

K Části čtvrté (§ 27 - změna zákona o církvích a náboženských společnostech) 

Vzhledem k rozsáhlým navrhovaným změnám v textu § 17 odst. 6 zákona o církvích 
a náboženských společnostech doporučujeme pro přehlednost nahradit celý tento 
odstavec jeho novým zněním. 

Neakceptováno 

Dále považujeme za vhodné ujasnit vztah mezi připravovanou právní úpravou 
statusu veřejné prospěšnosti sociálních podniků a statusu veřejné prospěšnosti. 
Předmětného problému si je předkladatel vědom, jak vyplývá z jeho připomínek 
k návrhu věcného záměru zákona o sociálním podnikání. 

Vzato na vědomí 

K důvodové zprávě 
Dopad na státní rozpočet 
Pokud se týká dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet, předpokládá 
Ministerstvo spravedlnosti nárůst agendy krajských soudů za únosný, cca o 1,5 až 
3 %. Současně je navrhováno, aby bylo zrušeno osvobození návrhu na přiznání 
statusu veřejné prospěšnosti od soudního poplatku.  
Postrádáme však finanční vyčíslení dopadu na státní rozpočet.  

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla doplněna o stanovení, že 
s navrhovanou změnou vyplývající z 
implementace návrhu zákona nebudou spojeny 
žádné požadavky na navýšení limitu počtu míst 
a objemu prostředků na platy a ostatní platby za 
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provedenou práci. [viz obecná část bod f)]. 

Doporučujeme revizi textu 
Např. v předkládací zprávě – str. 1, poslední odstavec – opravit slovo „předkládání“ 
na „předkládaný“ („předkládaný návrh“); v důvodové zprávě - část A bod 3.3. - 
vložit za slovo „právnická“ slovo „osoba“. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
JUDr. Magda Krytinářová 
magda.krytinarova@mmr.cz 
 
Mgr. Hana Vítová 
hana.vitova@mmr.cz 
 

K § 2 písm. b) bodu 2 
Otázka poctivosti nabývání majetku by měla být posuzována podle § 7 občanského 
zákoníku, který stanoví, že se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal 
poctivě a v dobré víře. Z této fikce by se tedy mělo vycházet i při přiznávání statusu 
veřejné prospěšnosti.  
Navíc je-li „poctivost nabytí majetku“ podle § 9 odst. 1  návrhu prokazována 
předložením účetní závěrky, zprávy auditora o ověření účetní závěrky, je-li povinna 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a výroční zprávy, je diskutabilní, zda na 
základě těchto listin bude soud schopen posoudit, že žadatel nabyl majetek 
z poctivých zdrojů.  
Uvedené ustanovení považujeme za nadbytečné i s ohledem na skutečnost, že 
právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících vedených soudy povinně zveřejňují 
ve sbírce listin účetní závěrky, zprávy auditora a v jednoduchém účetnictví přehled o 
majetku a závazcích. Není proto důvod po těchto právnických osobách požadovat 
opakované předkládání uvedených listin. 
Požadujeme proto z návrhu vypustit úpravu obsaženou v § 2 písm. b) bodu 2 (a na to 
navazující úpravu, zejména § 9). 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 
Není a ani nemůže být ambicí návrhu zákona ji 
bezezbytku specifikovat.   
 
Ustanovení § 9 bude doplněno podle 
připomínky; listiny, které se (povinně) 
zveřejňují ve sbírce listin, bude soud zjišťovat 
z veřejného rejstříku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K § 4 odst. 2 
Ustanovení § 4 odst. 2 obsahuje mimořádně široký výčet činností, které mohou být 
považovány za činnost přispívající k dosahování obecného blaha. Nepovažujeme za 
vhodné ponechat daný výčet takto široký, když z něj lze prakticky dovodit, že 
jakákoliv myslitelná legální činnost může být činností přispívající k dosahování 
obecného blaha. A to zejména s ohledem na vágnost některých příkladů uvedených v 
písmenech, zejména l), v) či w). Další písmena se jeví jako podmnožina jiných 
písmen, např. r) obsahuje patrně i e); x) obsahuje patrně i a) a b); v) patrně obsahuje i 
z). 
Písmeno q) ve svém důsledku působí zacyklení celé úpravy, když z něj plyne (ve 

Částečně akceptováno 
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spojení s § 4 odst. 1), že činností přispívající k dosahování obecného blaha je vlastní 
činnost vykonávaná (...) s cílem přispívat k dosahování obecného blaha, kterým je 
mimo jiné poskytování nadačních příspěvků na činnost přispívající k dosahování 
obecného blaha. 
Požadujeme proto výčet uvedený v § 4 odst. 2 zrevidovat, zredukovat a zostřit.  
Pakliže nebude uvedený výčet zredukován, upozorňujeme také na jeho rozpor s 
Legislativními pravidly vlády, podle čl. 26 odst. 4 nelze použít ve výčtu zdvojená 
písmena. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 4 odst. 2 písm. za) 
Nad rámec předchozí připomínky nesouhlasíme s tím, aby vyznávání náboženské 
víry samo o sobě (!) bylo považováno za činnost přispívající k dosahování obecného 
blaha. Je zřejmé a chvályhodné, že s náboženskou vírou je obvykle neodmyslitelně 
spojena řada činností uvedených v § 4 odst. 2 jako činnosti veřejně prospěšné. 
Zavedené církve tedy mohou nepochybně získat status veřejné prospěšnosti na 
základě řady dalších veřejně prospěšných činností uvedených v § 4 odst. 2. Nicméně 
je zde reálná hrozba, že tímto budou moci získat status veřejné prospěšnosti i ty 
církve a náboženské společnosti, o jejichž veřejné prospěšnosti lze směle 
pochybovat. Případných budoucích výhod spojených se statusem veřejné 
prospěšnosti (byť z předkládací zprávy plyne, že jich patrně nebude mnoho) by pak 
mohlo být využíváno čistě účelově – veřejně prospěšná by pak mohla (a 
pravděpodobně musela – v zájmu nediskriminace, vzhledem k výslovné úpravě v 
rámci demonstrativního výčtu v návrhu) být činnost i kterékoliv pochybné sekty 
apod. Tuto otázku považujeme proto za příliš kontroverzní. Mělo by být zabráněno 
de facto povinnosti přiznat status veřejné prospěšnosti jakémukoliv subjektu 
výhradně na základě toho, že proklamuje svou činnost jako činnost spojenou s 
vyznáváním náboženské víry, ať už jakékoliv, což je navíc oblast velmi těžko 
kontrolovatelná. Výčet činností v demonstrativním výčtu v § 4 odst. 2 je natolik 
široký, že lze za veřejně prospěšnou činnost označit téměř jakoukoliv činnost. Není 
tedy důvod, aby jako jedna z těchto činností byla výslovně upravena činnost spojená 
s vyznáváním náboženské víry, která je ze všech jmenovaných kritérií patrně 
nejsnáze zneužitelná a sporná, i s ohledem na to, že ze zákona o církvích a 
náboženských společnostech plyne, že vyznávání i nevyznávání náboženské víry je 
považováno za rovnocenné. Z návrhu však takto lze a contrario dovodit, že 
nevyznávání náboženské víry není (na rozdíl od vyznávání náboženské víry) veřejně 
prospěšné. 
Obdobnou připomínku uplatnilo Ministerstvo pro místní rozvoj již u předcházejícího 
návrhu, přičemž tato připomínka byla posléze akceptována (demonstrativní výčet byl 
vypuštěn a byla zvolena obecná definice „Veřejně prospěšná činnost je činnost 

Akceptováno 
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provozovaná nezištně ve prospěch předem neurčeného počtu osob z řad veřejnosti za 
stejných podmínek pro všechny s cílem přispívat k dosahování obecného blaha, 
přičemž jejím hlavním účelem není vytváření zisku.“). Nyní se tato problematická 
část v nově předloženém návrhu opětovně objevuje, proto je obdobná připomínka 
opět uplatňována. 
Požadujeme z návrhu vypustit § 4 odst. 2 písm. za). 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 15 
Úprava § 15 je zjevně inspirována úpravou střetu zájmů v zákoně č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, která však nestanoví povinnost zveřejňování údajů 
vztahujících se ke střetu zájmů ve veřejném rejstříku. Navržená úprava nereflektuje 
situaci, kdy u spolků jsou někteří členové současně v pracovním poměru ke spolku, 
např. sociální pracovníci u poskytovatelů sociálních služeb, a dále situaci, kdy 
statutární orgány, resp. členové statutárních orgánů (ředitelé obecně prospěšných 
společností, ředitelé ústavů, ředitelé spolků), vykonávají svou funkci na základě 
smluv o výkonu funkce. 
Navržená povinnost ve veřejném rejstříku zveřejnit zprávu o tom, zda takováto 
smlouva byla uzavřena za podmínek obvyklých, je v rozporu se zákonem č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, neboť takovouto informaci nelze anonymizovat. 
Požadujeme návrh s ohledem na výše uvedené upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Do veřejného rejstříku se nevkládá smlouva 
sama (obsahující osobní údaje). Ustanovení 
toliko požaduje založení zprávy (neobsahující 
osobní údaje), která deklaruje soulad s pravidly 
o střetu zájmů. 
 
Vysvětlení bylo vtěleno do důvodové zprávy. 

K § 23 odst. 2 
Nelze akceptovat stanovení „nepřenositelnosti“ statusu veřejné prospěšnosti při 
změně právní formy právnické osoby. Podle § 183 OZ se při změně právní formy 
právnická osoba ani neruší ani nezaniká, pouze se mění její právní poměry. Je-li 
status veřejné prospěšnosti vázán na právnickou osobu, není důvodu, aby změnou 
právní formy status pozbývala, zůstávají-li zachovány všechny atributy veřejné 
prospěšnosti. Navíc nutno poukázat na skutečnost, že při změně právní formy 
zůstávají zachovány všechny profesní akreditace a registrace prováděné orgány 
veřejné správy, např. registrace poskytovatele sociálních služeb, a není důvodu, aby 
status veřejné prospěšnosti měl přísnější režim. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V případě změny právní formy a odštěpení by 
měl být status zachován. 

K § 2 písm. a) 
Doporučujeme § 2 písm. a) rozvést tak, aby na zápis statusu veřejné prospěšnosti 
neměla právo též osoba, která vykonává činnost přispívající k dosahování obecného 
blaha jen jako činnost okrajovou. V některých případech půjde o právnické osoby 
s primárními činnostmi čistě komerčními, kdy jako vedlejší vykonávají též činnosti 
přispívající k dosahování obecného blaha (např. hypermarket prodávající potraviny 
po době minimální trvanlivosti osobám bez domova za zlomek původní ceny apod.). 

Vysvětleno 
 
Daná otázka je řešena již občanským 
zákoníkem. Ustanovení § 146 OZ je třeba 
vyložit s ohledem na smysl a účel úpravy tak, 
že veřejně prospěšná právnická osoba je jen ta, 
jejímž posláním, tedy hlavním a primárním 
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Cílem návrhu patrně není i takovýmto právnickým osobám přiznat status veřejné 
prospěšnosti 

cílem je přispívat k dosahování obecného 
blaha. 

K § 4 odst. 1 
Ustanovení § 4 odst. 1 obsahuje definici činnosti přispívající k dosahování obecného 
blaha, tato definice je však tautologická a tím také neurčitá. Doporučujeme tuto 
definici přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, co se definovaným pojmem míní. 
Alternativně je možné doporučit definici obsaženou v § 4 odst. 1 zcela vypustit pro 
nadbytečnost a ponechat pouze demonstrativní výčet činností obsažený v § 4 odst. 2. 

Akceptováno 

K § 6 odst. 1 písm. b) 
V § 6 odst. 1 písm. b) doporučujeme za slovo „právnické“ vložit slovo „osoby“. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

K § 7 odst. 3 písm. a) 
Podle § 7 odst. 3 písm. a) má být předloženo čestné prohlášení o bezúhonnosti 
učiněné před notářem nebo orgánem státu. Ani z důvodové zprávy není zřejmý 
smysl této úpravy. Čestné prohlášení zůstává „pouhým“ čestným prohlášením, a to i 
v případě, že je učiněno před notářem nebo orgánem státu. Notář ani orgán státu v 
takovém případě nezaručuje (ani nemůže zaručit), že obsah čestného prohlášení o 
bezúhonnosti odpovídá skutečnosti. Navrhovaná úprava tak představuje pouze vyšší 
administrativní i finanční zátěž pro danou osobu. 
Doporučujeme proto v § 7 odst. 3 písm. a) slova „učiněné před notářem nebo 
orgánem státu podle odstavce 2 písm. a)“ vypustit. 

Neakceptováno 
 
Cílem úpravy není zajistit to, aby čestné 
prohlášení odpovídalo skutečnosti. Cílem je, 
aby bylo prostřednictvím notáře zajištěno 
(osvědčeno), že prohlašující osoba je 
seznámena s následky takového prohlášení a 
činí jej svobodně a vědomě.    
 

K § 7 odst. 4 
V § 7 odst. 4 doporučujeme vypustit slovo „více“ pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K § 8 odst. 2 
V § 8 odst. 2 písm. a) a b) doporučujeme slova „postavení člena“ nahradit slovy 
„postavení jako člen“. Jsme toho názoru, že námi navrhovaná formulace je 
srozumitelnější než formulace stávající. 
 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

K § 13 odst. 2 a 3 
Doporučujeme v § 13 odst. 2 či 3 výslovně uvést povinnost soudu zaslat pravomocné 
rozhodnutí soudu tomu, kdo vede příslušný veřejný rejstřík. Vzhledem k tomu, že se 
dané rozhodnutí pouze poznamená do spisu, považujeme za důležité soudu tuto 
povinnost výslovně stanovit, neboť navrhovatel má v takovém případě možnost 
dosáhnout zaslání daného rozhodnutí tomu, kdo vede příslušný veřejný rejstřík, 
poměrně komplikovanou. Vhodné by bylo též uvést lhůtu, ve které soud dané 

Neakceptováno 
 
Povinnost soudu vyplývá z § 13 odst. 3 (tomu, 
kdo vede veřejný rejstřík, soud zašle 
vyrozumění o rozhodnutí o přiznání statusu). 
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rozhodnutí zašle. 

K § 14 odst. 1 písm. f) 
V § 14 odst. 1 písm. f) je upraven „součet 5 nejvyšších ročních příjmů“, přičemž v § 
9 odst. 2 písm. d) „součet 3 nejvyšších ročních příjmů“. Jedná se o obdobné 
formulace, není zřejmý smysl rozdílného počtu uvedení nejvyšších ročních příjmů. 
Doporučujeme zvážit sjednocení těchto počtů. 

Akceptováno 
 
Ustanovení byla sjednocena. 

K § 14 odst. 1 písm. g) 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě rozvést, co se míní „největším“ 
dodavatelem. Stávající formulace umožňuje různé interpretace. Může se jednat o 
dodavatele, u nichž právnická osoba se statusem měla největší počet objednávek, 
nebo objednávky s největším souhrnným obratem, nebo o dodavatele, který má sám 
o sobě vyšší obrat než jiní dodavatelé právnické osoby se statusem atp. 

Akceptováno 
 
Bude přeformulováno. 

K § 14 odst. 1 písm. h) 
Ustanovení § 14 odst. 1 písm. h) doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 
 

K § 15 odst. 1 
V závěrečné části § 15 odst. 1 doporučujeme slova „ustanovení věty“ nahradit 
slovem „věta“. 

Akceptováno jinak 
 

K § 16 
V § 16 doporučujeme v části věty za středníkem uvést na prvním místě církev a 
náboženskou společnost se statusem, až poté osobu jimi založenou. Jsme toho 
názoru, že by se měla uvádět nejprve obecnější (vyšší) forma právnické osoby. 
 

Akceptováno 
 

K § 17 odst. 1 
V § 17 odst. 1 doporučujeme slova „bez návrhu“ nahradit slovy „i bez návrhu“. 
Považujeme za vhodnější ponechat soudu možnost rozhodovat o odnětí statusu též 
na návrh, resp. nevidíme důvod k omezení možnosti rozhodování soudu o odnětí 
statusu jen z vlastní iniciativy. 
 

Akceptováno 
 

K § 17 odst. 2 
V § 17 odst. 2 doporučujeme slova „, že je dána“ vypustit pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno 
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K § 18 odst. 1 
Není zřejmé, co vše může být „hrubé porušení“ povinnosti podle tohoto zákona. Je 
zřejmé, že toto bude na výkladu soudu, považujeme však z hlediska právní jistoty 
adresátů tohoto zákona za vhodné slova „hrubě nebo“ z § 18 odst. 1 vypustit. 
Případně v důvodové zprávě uvést a dostatečně rozvést, co bude moci být například 
posouzeno jako hrubé porušení povinnosti podle tohoto zákona. 
 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

K § 21 odst. 2 
Slova „jeho nabytím hlavním spolkem“ doporučujeme z důvodu lepší 
srozumitelnosti nahradit slovy „v důsledku nabytí statusu hlavním spolkem“. 
 

Akceptováno 
 

K § 22 odst. 2 
V § 22 odst. 2 doporučujeme dopracovat proces vzdání se statusu. Občanský zákoník 
v § 148 pouze stanoví, že ten, kdo veřejný rejstřík vede, status vymaže, pokud se 
právnická osoba statusu veřejné prospěšnosti vzdá. V § 93 občanského soudního 
řádu je poté upraveno pouze rozhodnutí o odnětí statusu. Považujeme proto úpravu 
odnětí statusu za nedostatečnou. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Platí, že právnická osoba má možnost se statusu 
vzdát. Zákon upravuje toliko odnětí statusu, 
tedy postup nedobrovolný a s ním i spojuje 
určité následky. 
 
Máme pak za to, že není třeba explicitně 
upravovat postup vzdání se statusu; z povahy 
věci je zřejmé, že vzdání se statusu je možné a 
v praxi bude probíhat toliko návrhem na výmaz 
statusu z veřejného rejstříku; rejstříkový soud 
status vymaže, např. bude-li z předložených 
listin zřejmé, že o tomto kroku právnická osoba 
rozhodla (viz § 19 rejstříkového zákona). 
Návrh zákona pak záměrně nestanovuje 
podmínky pro výmaz statusu, jelikož žádné 
nejsou.  
 
Ve vztahu k možnosti vzdání se statusu však 
došlo k úpravě § 21 tak, aby byla řešena 
situace, kdy se právnická osoba vzdá statusu po 
zahájení řízení o odnětí statusu. Zároveň se 
nově navrhuje z tohoto důvodu upravit § 25 
odst. 1 písm. j) zákona o veřejných rejstřících 
(a obdobná ustanovení dalších zákonů), aby 
tuto situaci reflektoval.  
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Ustanovení § 22 odst. 2 pak toliko vyjasňuje, že 
vzdát se (samostatně) statusu může též pobočný 
spolek. 

K § 23 odst. 2 
Nebude-li přijata výše uplatněná zásadní připomínka k § 23 odst. 2, doporučujeme 
změnit formulaci § 23 odst. 2 tak, aby nebyl možný výklad, že osoba zúčastněná na 
přeměně pozbývá do budoucna (navždy) právo na zápis statusu do veřejného 
rejstříku. 

Vzato na vědomí 
 
Připomínka byla akceptována. 

K § 24 
V § 24 doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

Akceptováno 
 

K § 26 bodu 1 
V § 26 upozorňujeme na chybu v bodu 1 – v citaci je uvedeno písmeno „b)“, ačkoliv 
by podle úvodní části bodu mělo jít o písmeno „g)“. Myslitelné jsou obě varianty, 
tedy vložení nového písmene za písmeno a) i doplnění písmene g) na konec odstavce 
1, v obou případech však formulace novelizačního bodu neodpovídá Legislativním 
pravidlům vlády. 
 

Akceptováno 
 

K § 31 bodu 2 
V § 31 bodu 2 doporučujeme za úvodní uvozovky vložit označení paragrafu („§ 
93“). 

Akceptováno 
 

K části deváté 
Nadpis „Účinnost“ doporučujeme v souladu s Legislativními pravidly vlády uvést 
velkými písmeny. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Mgr. Marta Gregorová 
(připomínky č. 5, 9 a 10) 
gregorova@mpo.cz 
 
Mgr. Iva Svobodová, LL.M. 
(připomínky č. 3 a 4) 
svobodovai@mpo.cz 
 

1. K § 4 odst. 2: doporučujeme při členění § 4 odst. 2 zohlednit požadavek Čl. 
26 odst. 4 LPV, tedy uvedený odstavec členit na pododstavce bez použití zdvojených 
písmen, respektive demonstrativní výčet činností zkrátit (např. jen po písmeno z). 
Jsou-li všechna písmena vyčerpána, nepoužijí se zdvojená písmena, ale další 
pododstavce nutno zařadit do nového odstavce, na jehož začátek se uvede 
odpovídající úvodní část ustanovení. 

Akceptováno 
 

2. K § 6 odst. 1 písm. b): doporučujeme za slova „prospěšné právnické“ vložit 
slovo „osoby“. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4K5YR4)

mailto:gregorova@mpo.cz
mailto:svobodovai@mpo.cz


Mgr. Milan Votava (připomínky 
č. 1, 2, 6 – 8)  
votava@mpo.cz 

3. K § 7 odst. 2 písm. b): povinnost stanovená v ustanovení § 7 odst. 2) písm. 
b) je uložena všem zahraničním právnickým osobám bez ohledu na to, ve kterém 
cizím státě má zahraniční právnická osoba sídlo. Jedná se o doložení bezúhonnosti 
zahraniční právnické osoby výpisem z evidence rejstříku trestů nebo rovnocenným 
dokladem vydaným cizím státem, v němž má nebo v posledních 3 letech měla 
zahraniční právnická osoba sídlo. Zároveň však § 7 odst. 2 písm. b) stanovuje 
povinnost doložení bezúhonnosti zahraniční právnické osoby výpisem z rejstříku 
trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným cizím státem, ve kterém zahraniční 
právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku obchodního 
závodu, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických 
osob. Vzhledem k tomu, že však tato povinnost doložení bezúhonnosti výpisem 
z rejstříku trestů nebo jiným rovnocenným dokladem vydaným cizím státem, ve 
kterém právnická osoba má nebo měla organizační složku obchodního závodu, není 
vztažena na právnické osoby se sídlem v České republice, je nezbytné připojit 
k danému ustanovení větu, která by zakotvovala výjimku z této povinnosti i pro 
zahraniční právnické osoby se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, 
obdobně, jako je tomu v ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) za středníkem, které 
stanovuje povinnost doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je cizincem. 
V případě, že by bylo zachováno ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ve stávající podobě, 
které ukládá přísnější podmínky pro doložení bezúhonnosti zahraničních 
právnických osob, včetně právnických osob se sídlem v jiném členském státě 
Evropské unie, v porovnání s podmínkami pro doložení bezúhonnosti právnických 
osob se sídlem v České republice, mohlo by na dané ustanovení být pohlíženo jako 
na ustanovení, které je v rozporu se svobodou usazování podle čl. 49 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské 
unie, Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 47—390). Vzhledem k tomu, že však evropská 
úprava zakotvená v Rámcovém rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 
2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy 
(Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23—32), transponovaná do českého právního řádu 
v ustanoveních §§ 16d – 16h zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, nepočítá 
s možností předávání informací o odsouzeních právnických osob, není možné 
doplnit ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) o znění obdobné ustanovení § 7 odst. 2 písm. 
a) část za středníkem. Navrhujeme tedy doplnění ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) o 
větu „Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je zahraniční právnickou 
osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, postačí předložit výpis 
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný jiným členským státem Evropské 
unie, ve kterém má zahraniční právnická osoba sídlo.“, případně o větu v obdobném 
smyslu. 

Akceptováno 
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4. K § 7 odst. 2 písm. a): k části za středníkem, která zní „za účelem doložení 
bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného členského státu 
Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě (…),“ 
navrhujeme vypustit výraz „adresu“, a to z důvodu, že slovní spojení „adresu 
bydliště“ se z pohledu českého právního řádu jeví jako zavádějící, neboť 
soukromoprávní předpisy zpravidla používají pouze výraz bydliště (§ 80 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník), případně obvyklý pobyt (§ 29 zákona č. 91/2012 
Sb., o mezinárodním právu soukromém). Navíc i samotný § 16g odst. 3 zákona č. 
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, na který se § 7 odst. 2 písm. a) část za středníkem 
implicitně odvolává, obsahuje formulaci „Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště 
v jiném členském státě Evropské unie (…).“ 

Akceptováno 
 

5. K §7 odst. 3 písm. a) a b): doporučujeme upřesnit, před jakým orgánem by 
mělo být sepisováno čestné prohlášení nahrazující výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad (např. termínem „příslušným“ nebo „obdobným“). 

Akceptováno 
 

6. K části druhé § 25: doporučujeme do znění zákonů doplnit zákon č. 
161/2016 Sb., dále doporučujeme větu „Dosavadní písmena i) až o) se označují jako 
písmena h) až n).“ nahradit větou „Dosavadní písmena i) až n) se označují jako 
písmena h) až m).“. 

Akceptováno 
 

7. K části třetí § 26: doporučujeme do znění zákonů doplnit zákon č.204/2015 
Sb., dále doporučujeme ve výčtu novel zákon č. 267/2006 Sb. zařadit za zákon č. 
444/2005 Sb.  
K novelizačnímu bodu 1: doporučujeme vkládané nové písmeno g, označené jako 
„b)“ nahradit označením „g)“. 

Akceptováno 
 

8. K části osmé § 31: doporučujeme do znění zákonů doplnit zákon č. 
161/2016 Sb. 
K novelizačnímu bodu 2: doporučujeme tento novelizační bod uvést např. takto: 

„2. § 93 včetně nadpisu zní: 
„93 

Zaslání rozhodnutí 
Soud zašle bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí, kterým se právnické 
osobě přiznává právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, 
vyrozumění o tomto rozhodnutí také tomu, kdo vede veřejný rejstřík, v němž je 
právnická osoba zapsána. Jde-li o rozhodnutí o odnětí statusu veřejné prospěšnosti 
právnické osoby, zašle soud za podmínek podle věty první opis tohoto 
rozhodnutí.“.“.  

Akceptováno 
 

9. V bodě 1.1.2. důvodové zprávy: ve druhém odstavci doporučujeme nahradit 
stávající slova „čili nic“ vhodnějším termínem. 

Neakceptováno 
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10. V bodech 2.2., 2.3 a 2.4.1.4 důvodové zprávy: je nutno místo slov „Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.“ uvést odpovídající část materiálu, na kterou je 
odkazováno. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 
Mgr. Tereza Mazancová  
tereza.mazancova@msmt.cz) 
 
Mgr. Jiří Gaňo  
jiri.gano@msmt.cz 

Obecně: Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti přichází s velkým časovým 
odstupem. Domníváme se, že v současné podobě návrh zákona nepřináší v diskuzích 
žádný další posun, když osobám se statusem veřejné prospěšnosti nepřináší žádné 
konkrétní benefity. S ohledem na skutečnost, že zákon o daních z příjmů zná institut 
veřejně prospěšného poplatníka, považujeme tato pravidla v zásadě za duplicitu. 
Podle našeho názoru navrhovaný zákon nebude využitelný pro školy a školská 
zařízení podle školského zákona a i pro neziskové organizace. Podmínky pro získání 
statusu veřejné prospěšnosti povedou spíše k rozsáhlé administrativní zátěži, ať už se 
jedná o zátěž vedoucí k získání statusu veřejné prospěšnosti nebo zátěž spojenou 
s udržením statusu veřejné prospěšnosti. Z tohoto důvodu se domníváme, že institut 
statusu veřejné prospěšnosti, i když bude mít zákonný podklad, nebude využíván. 
Znění zákona bez uvedení konkrétních benefitů nemá smysl. Požadujeme tudíž, aby 
zákon byl doplněn doprovodným předpisem, který bude upravovat benefity spojené 
se statusem veřejné prospěšnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Připomínka změněna na doporučující. 

 K § 2 písm. a) a § 4 odst. 1: Podle § 146 NOZ „Veřejně prospěšná je právnická 
osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním 
vlastní činností k dosahování obecného blaha,…“. Podle § 147 NOZ: „Veřejně 
prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do 
veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.“. 
NOZ již tedy veřejně prospěšnou právnickou osobu definuje a zároveň  určuje, že  
jiným  právním předpisem lze stanovit  jen procesní podmínky zápisu statusu veřejné 
prospěšnosti do veřejného rejstříku, nikoli další věcné požadavky. Dle našeho názoru 
se ustanovení jeví nadbytečnými, neboť rovněž definují tento institut.  
Máme za to, že není důvodné měnit definici stanovenou občanským zákoníkem a 
požadujeme proto upravit znění těchto ustanovení ve shora uvedeném smyslu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
  
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 

 K § 4 odst. 2: Demonstrativní výčet činností přispívající k dosahování obecného 
blaha není dle našeho názoru namístě. Zda se jedná o činnost vedoucí k dosahování 
obecného blaha je třeba posuzovat ad hoc v konkrétním případě ve smyslu odstavce 
1. Uvedení demonstrativního výčtu nebude ani konkrétním vodítkem pro určení, zda 
se jedná o činnost vedoucí k dosahování obecného blaha. Některé činnosti samy o 
sobě vyvolávají pochybnosti v tomto smyslu viz např. komunitní a lokální rozvoj, 

Neakceptováno 
 
Stanovení demonstrativního výčtu je vhodné z 
hlediska srozumitelnosti právní úpravy pro 
běžné uživatele a má za cíl zjednodušení 
aplikační praxe. Též je třeba vnímat, že 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4K5YR4)

mailto:tereza.mazancova@msmt.cz
mailto:jiri.gano@msmt.cz


vyznávání náboženské víry apod. Požadujeme proto toto ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  

demonstrativní výčet je zejména neziskovým 
sektorem podporován. 
Ve výčtu se jedná o činnosti, které zpravidla 
představují činnost přispívající k dosahování 
obecného blaha. Výkon činnosti uvedené v 
navrhovaném výčtu však samozřejmě není 
dostatečnou podmínkou k naplnění zákonné 
podmínky činnosti přispívající k dosahování 
obecného blaha. Platí, že pro zápis statusu je 
třeba splnit všechny materiální podmínky. 
Ustanovení však bude uvedeno vyvratitelnou 
právní domněnkou (viz doporučující 
připomínka níže). 
 
Připomínka změněna na doporučující. 

 K § 8 odst. 1 písm. a) bod 1.: Takto uvedená formulace umožňuje zisk rozdělit 
přefiltrováním přes osoby nespadající pod uvedenou definici. Požadujeme po vzoru 
spolků (viz § 217 odst. 3 NOZ) normovat, že „1. zisk z činnosti lze použít pouze pro 
naplnění poslání veřejně prospěšné právnické osoby,“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Nad rámec návrhu § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
bude doplněno pravidlo odpovídající § 217 
odst. 3 OZ. 
 

 K § 15 odst. 3: Z dikce „…,že členové statutárního orgánu, kteří smlouvu uzavřeli 
nebo pro její uzavření hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře…“ plyne, že i 
např. předseda kolektivního statutárního orgánu, který hlasoval proti, leč vázán vůli 
většiny, smlouvu „podepsal“, bude nucen vyvracet domněnku, že nejednal s péčí 
řádného hospodáře, což nepovažujeme za důvodné zvláště ve spojení s ust.  § 15 
odst. 4. Požadujeme nově formulovat toto ustanovení ve shora uvedeném smyslu i 
s ohledem na ust.  § 15 odst. 4, kdy soud v případě, že oprávněná osoba neplní svoje 
povinnosti  může rozhodnout  tak, že nelze spravedlivě požadovat po oprávněné 
osobě, aby nesla důkazní břemeno.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Nastíněný problém je spojen s obecnou 
úpravou jednání za právnickou osobu. Bez 
ohledu na navrhovanou úpravu může totiž dojít 
k situaci, kdy je přehlasovaný člen kolektivního 
statutárního orgánu povinen jednat za 
právnickou osobu (uzavřít smlouvu) v souladu 
s většinovým rozhodnutím orgánu. S ohledem 
na konkrétní okolnosti případu (např. dodatečné 
upozornění člena týkající se porušení 
zákonných povinností apod.) by bylo možné 
dovodit, že člen orgánu jednající za společnost 
neporuší povinnost péče řádného hospodáře. 
Hypotéza „kteří smlouvu uzavřeli“ odpovídá 
právě výkonu vnější působnosti statutárního 
orgánu.   
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 K části páté: Vzhledem ke skutečnosti, že většina škol a školských zařízení jsou 
příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky a nejsou zapisovány 
do veřejného rejstříku, bylo by vhodné, aby se zápis statusu veřejné prospěšnosti 
promítl i do rejstříku škol a školských zařízení. Požadujeme proto rozšířit toto 
ustanovení ve shora uvedeném smyslu včetně procesní úpravy na to navazující. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vzhledem k povaze a funkcím statusu nebude 
jeho zápis umožněn právnickým osobám 
zřízeným zákonem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci (viz nový § 2 odst. 2 návrhu). 
Proto bude část pátá (změna školského zákona) 
změněna tak, aby dopadala toliko na školské 
právnické osoby zřízené jinou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 
2 písm. b) školského zákona (tj. ty se 
soukromým zřizovatelem).  
 
Vyjádření MŠMT: 
 
Musíme bohužel konstatovat, že režim, který 
byl zvolen v § 2 odst. 2 zákona, nepovažujeme 
za šťastný. Za problematické lze považovat 
především vymezení, že právo na status 
nebudou mít osoby, které byly zřízené 
rozhodnutím orgánu veřejné moci. Je touto 
osobou i společnost s ručením omezeným 
založená územně samosprávným celkem? 
Vycházím z toho, že toto úmyslem není. Návrh 
i tak vytvoří v právním prostředí některých 
právnických osob dualitu, která dle mého 
názoru není žádoucí. To platí i o novele 
školského zákona. Ta se tak nově zaměřuje 
pouze na školské právnické osoby založené 
jiným subjektem, než ministerstvem, krajem, 
obcí, nebo svazkem obcí. Navíc některá 
ustanovení, která mohou platit obecně, se 
omezují (viz novelizovaný § 130 odst. 3 
školského zákona). Pro vytváření této umělé 
duality není důvod. Pro školy a školská zařízení 
by měly platit stejné podmínky ať již byly 
zřízeny orgánem veřejné moci, či jinou 
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právnickou osobou. Oboje jsou taktéž 
financovány z rozpočtu ministerstva. 
 
Z výše uvedených důvodů je třeba změny 
uvedené v části páté zákona odmítnout a v 
tomto trvat na rozporu. Nepovažujeme za 
vhodné, aby existoval dvojí režim, tedy jiný 
režim pro školy a školská zařízení zřízená 
orgánem veřejné moci a jiný režim pro školy a 
školská zařízení zřízená jinou právnickou 
osobou. Domníváme se, že k problému statusu 
by se mělo přistupovat z hlediska právní formy, 
nikoliv z hlediska toho, kdo je zakladatelem 
předmětné právnické osoby. 
 
Vyjádření MSp: 
 
Ustanovení § 130 odst. 3 školského zákona 
bylo zobecněno (dopadá na veškeré školské 
právnické osoby), v ostatním trvá rozpor. 

 K části páté, bod 5: Požadujeme vypustit část věty „; zápis se promítne do rejstříku 
do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený“. Dle 
našeho názoru se jedná o ustanovení, které nemá důvodné opodstatnění. Jde o další 
lhůtu stanovenou z důvodu, že ministerstvo neprovede zápis v souladu se zákonem. 
Již nedodržením původní lhůty se ministerstvo dostává do rozporu se zákonem a 
nevidíme důvod, proč ukládat další lhůtu k faktickému provedení zápisu. 

 Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
  
Jde o formulaci, která vychází z obdobné 
úpravy rejstříkového zákona (§ 98 odst. 2).  

 K části šesté: S navrženou úpravou nesouhlasíme. Domníváme se, že problematika 
podávání šikanózních návrhů je přeceněna. Právo podávat návrh na odnětí statusu 
má pouze osoba, která prokáže právní zájem, tedy musí zde být prokázána existence 
vztahu navrhovatele k dané věci. Pravidlo občanského zákoníku tak zakotvuje i 
určitou míru veřejné kontroly vykonávané osobami, které jsou v dané věci 
zainteresovány. V původním návrhu zákona byly již se samotným zahájením řízení o 
odnětí statusu veřejné prospěšnosti spojeny určité právní účinky spočívající 
v nemožnosti čerpat výhody spojené se statusem. Vzhledem k tomu, jaký má návrh 
zákona v současné době charakter, považujeme úpravu občanského zákoníku 
v tomto za zbytečnou. 

. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 2: Pokud nedojde k vypuštění tohoto ustanovení (viz shora uvedená Akceptováno 
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zásadní připomínka č. 3), doporučujeme uvedený demonstrativní výčet uvodit 
vyvratitelnou právní domněnkou „Má se za to, že činností přispívající…“, což 
ponechá soudci možnost zohlednit konkrétní okolnosti posuzované věci, resp. 
předejít přiznání statusu právnické osobě „jen zdánlivě“ naplňující uvedené oblasti 
činností.  

 
Ustanovení bude uvedeno vyvratitelnou právní 
domněnkou. 

 K § 4 odst. 2 písm. g): Máme za to, že předmětem ochrany jsou práva menšin, nikoli 
menšiny samotné. Proto doporučujeme přeformulovat toto ustanovení, resp. vypustit 
text „ a národnostních menšin“. 

Akceptováno 
 
Ustanovení bude přeformulováno. 

 K § 8 odst. 2 písm. c): Pracovnímu poměru „obdobný poměr“ je výkladově velmi 
problematický pojem. Nepochybně je pracovním poměru obdobný poměr služební, 
nicméně pochybnosti přetrvávají u dohody o provedení práce a dohody o pracovní 
činnosti. Doporučujeme „obdobný poměr“ nahradit „služebním poměrem“, případně 
výčtem, jaké další vztahy zakládají inkompatibilitu s členstvím v dozorčím orgánu.  

Neakceptováno 
 
Jedná se o běžně užívaný pojem. 

 K § 12 odst. 1 a odst. 2: Doporučujeme pro zjednodušení konstrukce návrhu zvážit 
sloučení těchto odstavců do odstavce jednoho ve znění např.: „(1) Soud rozhoduje o 
právu na zápis statusu do veřejného rejstříku na návrh právnické osoby. Přílohou 
návrhu musí být doklady o splnění podmínek stanovených tímto zákonem.“  

Neakceptováno 
 

 K § 15: Domníváme se, že pravidla upravená v tomto ustanovení nelze vztáhnout na 
jakoukoliv právnickou osobu a spíše se hodí na regulaci obchodních korporací (např. 
ředitel, který je statutárním orgánem školské právnické osoby, školy, či školského 
zařízení je vedoucím zaměstnancem podle zákoníku práce ve smyslu § 166 odst. 2 
školského zákona; z tohoto pohledu pak domněnka v § 15 odst. 3 o jednání mimo 
péči řádného hospodáře postrádá význam). Obecně se domníváme, že pravidla 
týkající se střetu zájmu jsou příliš zatěžující a nehodí se pro neziskové organizace, 
které budou zpravidla žadateli o přiznání statusu veřejné prospěšnosti. 
Doporučujeme zvážit obsah tohoto ustanovení, případně ustanovení vypustit. 

Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 

Ministerstvo vnitra Obecně: 
Požadujeme jednoznačně vyjasnit, zda status veřejné prospěšnosti budou moci 
získávat i obce, resp. obecně osoby založené zákonem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci. V důvodové zprávě je uvedeno, že zápis právnické osoby veřejného 
práva nelze vyloučit. S ohledem na to, že v dříve předloženém návrhu zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti a o změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, bylo jednoznačně stanoveno (v § 1 odst. 2), že status veřejné 
prospěšnosti právnické osobě zřízené zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci 
nebo právnické osobě, jejíž výdaje na činnost jsou hrazeny z prostředků z veřejného 
rozpočtu jejího zřizovatele nelze zapsat, považujeme za nutné v rámci právní jistoty 
stanovit, zdali lze takovým osobám podle nynějšího návrhu zákona status přiznat 

Akceptováno 
 
Rozsah zákona je nově jasně vymezen v § 2 
odst. 2. 
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nebo ne. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně k § 2 písm. a) bodu 1, k § 5 a 6: 
1. Požadujeme podrobit celkové revizi ustanovení o bezúhonnosti právnické osoby. 

Přestože navrhované znění § 2 písm. a) bodu 1 odpovídá § 146 občanského 
zákoníku, který rovněž hovoří pouze o bezúhonnosti osob majících podstatný 
vliv na rozhodování právnické osoby, bylo by dle našeho názoru vhodnější v § 2 
písm. a) bodu 1 pouze uvést, že osoba „je bezúhonná“. Konkrétní požadavky na 
bezúhonnost dle tohoto zákona jsou pak stanoveny v § 5 a 6, přičemž § 5 hovoří 
o vyloučení bezúhonnosti právnické osoby jako takové a § 6 pak o vyloučení 
bezúhonnosti osob majících podstatný vliv na rozhodování právnické osoby. 
Vyloučením obou těchto případů lze právnickou osobu považovat za 
bezúhonnou ve smyslu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Je potřeba brát 
v úvahu to, že jednak se trestného činu může dopustit sama právnická osoba, a 
jednak má na její bezúhonnost vliv i bezúhonnost osob ovlivňujících její 
rozhodování, které však vyjmenované trestné činy nemusejí spáchat v souvislosti 
s činností této právnické osoby a budou tak trestně odpovědné samostatně a 
nepůjde tak o trestný čin této právnické osoby. Z toho důvodu máme za to, že 
uvedení slov „na její rozhodování mají vliv jen bezúhonné osoby“ není přesné a 
uvedením slov „je bezúhonná“ dojde k obsažení obou případů, neboť zákon 
konkrétně stanovuje požadavek na bezúhonnost spočívající v bezúhonnosti 
samotné osoby a zároveň i bezúhonnosti osob ovlivňujících její jednání. 

2. V souvislosti s bodem 1 doporučujeme upravit odst. 1 v § 6 tak, aby bylo 
uvedeno, že za bezúhonnou se nepovažuje osoba, u níž podmínky bezúhonnosti 
podle § 5 nesplňují osoby, které mají podstatný vliv na její rozhodování, přičemž 
za bezúhonné se tyto osoby nepovažují také tehdy – a následně uvést podmínky. 
Přičemž vycházíme z názoru, že podmínky bezúhonnosti pro tyto osoby jsou 
stejné, jako pro veřejně prospěšnou právnickou osobu – tedy že nebyly 
odsouzeny pouze pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářský či 
proti majetku. 

3. Ustanovení písm. a) a c) považujeme za zmatečné v tom smyslu, že není zřejmé, 
zdali se týkají právnické osoby, která je veřejně prospěšnou osobou, o jejíž 
bezúhonnost jde, nebo zdali se týkají osob majících podstatný vliv na 
rozhodování veřejně prospěšné právnické osoby (což mohou být opět právnické 
osoby), resp. jejich statutárních/kontrolních orgánů, zástupců a ovládajících 
osob, protože se zde hovoří o orgánech a osobách působících ve veřejně 
prospěšné právnické osobě/korporaci a dle našeho názoru má být uvedeno, že 

Vysvětleno, vzato na vědomí 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 
 
Funkce a vazba § 5 a 6 byly blíže vysvětleny 
v důvodové zprávě. 
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jde o osoby působící v osobě mající podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 3 a 11: 
Požadujeme náležitě zdůvodnit lhůtu, po kterou není možné opětovně získat právo 
na zápis. Lhůta 5 let se jeví nepřiměřeně dlouhá zejména s ohledem na to, že zákon 
neupravuje žádnou možnost moderace s přihlédnutím k důvodu odnětí statusu. 
Zejména v případě vzdání se statusu by takové omezení bylo nežádoucí. Rovněž se 
domníváme, že stejná lhůta pro pobočný spolek (osobu zřízenou církví nebo 
náboženskou společností) v případě odnětí statusu hlavního spolku (církve nebo 
náboženské společnosti) bez dalšího není přiměřená, když zákon stanoví, že k zápisu 
statusu pobočného spolku je klíčové splnění podmínek tímto spolkem bez ohledu na 
status hlavního spolku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Lhůta bude zkrácena na 3 roky.  
 
Dále platí, že v případě vzdání se statusu se 
pravidlo § 3 neuplatí; ustanovení § 3 hovoří 
toliko odnětí. 

K § 8 odst. 2: 
Považujeme za nutné doplnit do výčtu osob, které nesmí být členy kontrolního 
orgánu, i osoby, které mají rozhodující vliv na jednání veřejně prospěšné právnické 
osoby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V § 8 odstavec 2 nově zní: 
 
„(2) Členem kontrolního orgánu veřejně 
prospěšné právnické osoby nesmí být osoba, 
která je 

a) členem statutárního orgánu nebo osobou 
v postavení obdobném postavení člena 
statutárního orgánu této osoby, 

b) osobou, která má rozhodující vliv na 
činnost veřejně prospěšné právnické 
osoby,  

c) osobou blízkou osobách uvedených 
v písmenech a) a b), nebo 

v pracovním nebo obdobném poměru vůči této 
osobě; to neplatí, nepřesahuje-li počet těchto 
členů jednu třetinu počtu všech členů 
kontrolního orgánu nebo stanoví-li jiný zákon, 
že členem kontrolního orgánu musí být 
zaměstnanci zvolená osoba v pracovním nebo 
obdobném poměru vůči právnické osobě.“. 

K § 9 odst. 2 písm. c) a § 14 odst. 1 písm. e): Akceptováno 
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Požadujeme vypustit slova „a kapesného“. Dále upozorňujeme, že k dobrovolníkům 
nelze vztahovat informaci o souhrnné výši mezd, či jiných odměn. V souladu s § 1 
odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, je dobrovolnická služba 
vykonávána dobrovolníky bez nároku na odměnu. I v případě, že by návrh zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti pod pojmem dobrovolník měl na mysli pouze obecný 
pojem a nikoli dobrovolnictví dle zákona č. 198/2002 Sb., pak se již ze své podstaty 
jedná o bezplatné aktivity, které jsou vykonávány dobrovolně, bez nároku na 
odměnu, a tudíž u nich nelze vykazovat výši mezd a odměn. V důvodové zprávě toto 
není objasněno a zároveň zde chybí informace, z jakého důvodu se má uvádět výše 
předpokládaného kapesného. Pokud předkladatel nenavrhuje uvádět výši 
vyplaceného kapesného pro zaměstnance, předpokládá, že se jedná o jakýsi příjem 
dobrovolníků. Upozorňujeme, že o kapesném se může uvažovat v kontextu zákoníku 
práce, pak by se mohlo jednat pouze o kapesné poskytované v souvislosti s výkonem 
dobrovolnictví v zahraničí. Jinde kapesné není definováno. Z důvodu 
nejednoznačnosti požadujeme předmětnou část textu vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 
K § 9 odst. 2 písm. d) a § 14 odst. 1 písm. f): 
1. V § 9 odst. 2 písm. d) je uvedeno, že právnická osoba musí uvést příjmy „které 

mají být vyplaceny“, zatímco v § 14 odst. 1 písm. f) je v této souvislosti uveden 
součet příjmů „obdržených“. Požadujeme sjednocení termínů, přičemž 
upřednostňujeme slovo „obdržet“, neboť v případě dobrovolníků se nemusí 
jednat o vyplacené příjmy, ale pouze např. naturální plnění ve formě stravy, či 
poskytnutí ochranných pomůcek. 

2. V důvodové zprávě k předmětným ustanovením je nutné doplnit informaci, o 
jaké příjmy se u dobrovolníků, kteří pracují bez nároku na odměnu, může jednat. 
Zda se za příjem dobrovolníka pro účely tohoto zákona považuje refundace 
výdajů spojených s výkonem dobrovolnictví (např. jízdné, stravné, náhradu za 
výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídka atd.). V případě, že by se příjmem 
myslela odměna za vykonávanou dobrovolnickou činnost, pak trváme na 
vypuštění pojmu dobrovolník z textu zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Úprava týkající se dobrovolníků bude 
vypuštěna. Terminologické rozlišení 
považujeme za důvodné. 
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K § 10 a § 11: 
1. Požadujeme nahradit slova „církví a náboženskou společnosti“ slovy „církví 

nebo náboženskou společností“. 
2. Požadujeme vypustit větu „bez ohledu na status hlavního spolku nebo církve 

a náboženské společnosti“. Předmětná věta je zavádějící (a nadbytečná), neboť 
se nedá obecně říct, že status pobočného spolku je nezávislý na statusu hlavního 
spolku. V tomto směru působí naprosto rozporně § 10 a § 11, když jeden stanoví, 
že lze status přiznat bez ohledu na status hlavního spolku a další stanoví, že 
pokud byl status odňat hlavnímu spolku, pobočný spolek nemá právo na zápis 
statusu. 

3. V § 11 požadujeme v první větě nahradit slovo „nemá“ slovem „nemají“ 
s ohledem na následné užití slov „jimž“ a „jež“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

K § 14 odst. 1 písm. g): 
 Požadujeme vyjasnit, podle jakých kritérií se bude posuzovat, kdo je největší 
dodavatel. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Text bude přeformulován. 
 

K § 15 odst. 3: 
 Požadujeme vyjasnit, jaké důsledky plynou z domněnky, že členové 
statutárního orgánu nejednali s péčí řádného hospodáře. Zdali půjde o nehospodárné 
využívání prostředků veřejně prospěšné společnosti, které povede k zahájení řízení 
o odnětí statusu, tedy zda to lze považovat za nesplnění základní podmínky pro zápis 
dle § 2 písm. a) bod 3, nebo půjde o porušení povinností podle tohoto zákona, které 
může podle závažnosti vyústit buď v zahájení řízení o odnětí statusu, nebo jen 
k výzvě k nápravě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 
Vysvětlení doplněno do důvodové zprávy (týká 
se toliko případných negativních právních 
důsledků pro člena statutárního orgánu). 

Obecně: 
Doporučujeme v textu celého návrhu zákona sjednotit užívání slov „právnická osoba 
se statusem“ a „obecně prospěšná společnost se statusem“ (např. střídavé užití těchto 
pojmů k označení stejné osoby v § 8 odst. 1 bodu 3). 

Částečně akceptováno 
 
Cílem je důsledně odlišovat situace, kdy se 
hovoří o právnické osobě obecně, od situací, 
kdy se v souvislosti se získáním statusu kladou 
požadavky na veřejně prospěšnou právnickou 
osobu. V návrhu se tak záměrně používá obou 
různých pojmů; sjednocení není žádoucí. 
 
Návrh však byl podroben revizi a ve vztahu k § 
8 odst. 1 došlo k úpravě; v kontextu tohoto 
ustanovení se totiž podává o osobě, která 
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hospodárné využívání jmění k veřejně 
prospěšnému účelu, což však samo o sobě 
k označení veřejně prospěšná nepostačuje (je 
třeba naplnit všechny podmínky § 146 OZ). 

K § 4 odst. 1 a 2: 
Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování 
slov „činností přispívající k dosahování obecného blaha“, nejlépe provázáním obou 
ustanovení, např. následujícím způsobem: 
„Činností přispívající k dosahování obecného blaha je vlastní činnost vykonávaná 
v souladu se zakladatelským právním jednáním, a to i když směřuje jen k prospěchu 
určitého okruhu osob určeného druhově, a to zejména v oblasti…“. 

Akceptováno 
 

K § 4 odst. 2: 
1. V písm. d) doporučujeme nahradit slovo „rozdílech“ slovem „základě“ a slova 

„pohlaví, náboženství či na základě zdravotního postižení“ nahradit slovy 
„národnosti, pohlavní identity, sexuální orientace, náboženského vyznání či 
zdravotního postižení“. 

2. Považujeme za nezbytné upravit text písm. o) následujícím způsobem: „o) 
pomoci při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace a při jejich 
řešení,“. Činnost v oblasti pomoci při přírodních a jiných katastrofách a 
podobných událostech a při jejich předcházení řeší zákon č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proto z důvodu 
sjednocení pojmů navrhujeme uvedenou úpravu. 

3. Doporučujeme písm. q) vypustit pro nadbytečnost, neboť dle našeho názoru tato 
činnost obecně spadá pod činnosti přispívající k dosahování obecného blaha. 

4. V písm. t) vypustit slovo „provozování“. 
5. Písm. x) uvést ve znění „odstraňování chudoby“. 
6. Písm. za) uvést ve znění „náboženské víry a duchovní pomoci“ 

Částečně akceptováno 

K § 8 odst. 1: 
1. Upozorňujeme, že návrh zákona používá v úvodu pojem „veřejně prospěšný 

účel“, který vychází i z ustanovení občanského zákoníku, ale pro účely určení, 
zdali se jedná o obecně prospěšnou právnickou osobu, operuje s pojmem 
„činnosti přispívající k dosažení obecného blaha“, a tudíž je nutné u těchto 
pojmů vyjasnit vzájemný vztah.  

2. V písm. a) bodu 1 doporučujeme upravit znění tak, aby více odpovídalo 
důvodové zprávě, tedy namísto negativního (navíc taxativního) výčtu komu 
nerozdělovat zisk, spíše stanovit, že zisk má sloužit obecnému blahu. 

Vysvětleno, akceptováno 
 
Cílem zákona není vyjasnit vztah mezi pojmy 
veřejně prospěšný účel a přispívání 
k dosahování obecného blaha. Dané 
problematika je otázkou výkladu občanského 
zákoníku.  
 
Nad rámec návrhu § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
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bude doplněno pravidlo odpovídající § 217 
odst. 3 OZ. 
 

K § 9 a § 14 odst. 1 písm. f): 
Není zřejmé, na základě jakých důvodů byl určen zrovna součet 3 nejvyšších ročních 
příjmů uvedených osob. Následně ve výroční zprávě je požadován součet 5 
nejvyšších ročních příjmů uvedených osob, což považujeme za nekoncepční a 
zároveň nepraktické z hlediska srovnání vývoje výdajů veřejně prospěšné 
společnosti. 

Akceptováno 
 
Bude sjednoceno 

K § 17 odst. 2: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné doplnit do ustanovení, že orgán veřejné 
moci vyrozumí soud „bezodkladně“. Připomínka se přiměřeně týká i § 18 odst. 2 a § 
19 odst. 2. 

Neakceptováno 

Nad rámec návrhu: 
1. Považujeme za nutné doplnit do návrhu zákona možnost vzdát se statusu i pro 

„obecnou“ společnost, ne jen pro pobočný spolek a osobu založenou církví 
a náboženskou společností. Rovněž postrádáme úpravu výmazu statusu 
v případě vzdání se statusu.  

2. Zcela chybí úprava lhůt k opakovanému podání návrhu na zahájení řízení o 
právu na zápis statusu do veřejného rejstříku v případě rozhodnutí o nepřiznání 
práva na zápis a úprava opravného prostředku proti takovému rozhodnutí. 

Neakceptováno 
Platí, že právnická osoba má možnost se statusu 
vzdát. Zákon upravuje toliko odnětí statusu, 
tedy postup nedobrovolný a s ním i spojuje 
určité následky. 
 
Máme pak za to, že není třeba explicitně 
upravovat postup vzdání se statusu; z povahy 
věci je zřejmé, že vzdání se statusu je možné a 
v praxi bude probíhat toliko návrhem na výmaz 
statusu z veřejného rejstříku; rejstříkový soud 
status vymaže, např. bude-li z předložených 
listin zřejmé, že o tomto kroku právnická osoba 
rozhodla (viz § 19 rejstříkového zákona). 
Návrh zákona pak záměrně nestanovuje 
podmínky pro výmaz statusu, jelikož žádné 
nejsou.  
 
Ve vztahu k možnosti vzdání se statusu však 
došlo k úpravě § 21 tak, aby byla řešena 
situace, kdy se právnická osoba vzdá statusu po 
zahájení řízení o odnětí statusu. Zároveň se 
nově navrhuje z tohoto důvodu upravit § 25 
odst. 1 písm. j) zákona o veřejných rejstřících 
(a obdobná ustanovení dalších zákonů), aby 
tuto situaci reflektoval.  
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Úprava opravného prostředku plyne z obecné 
úpravy – tj. je možné podat odvolání.  

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 6 odst. 1 písm. b): 
 Na konci věty je potřeba za slovo „právnické“ doplnit slovo „osoby“. 
 
K nadpisu § 17: 
 Doporučujeme upravit nadpis ustanovení, jehož slova na sebe nenavazují. 
 
K části třetí bodu 1: 
 Upozorňujeme na chybu v označení novelizované části ustanovení, kdy 
správně má jít o písmeno g), nikoli o b). 

Částečně akceptováno 

Ministerstvo zemědělství 
 
JUDr. Petra Zabranská 
petra.zabranska@mze.cz 

K § 4 odst. 2 
1) V důvodové zprávě (str. 56) se navrhuje výslovně umožnit, aby mohlo mít status 
veřejně prospěšné společnosti i honební společenstvo zřízené podle zákona o 
myslivosti. S tím počítá i navrhovaná novela zákona o myslivosti v části třetí zákona. 
 
Na základě uvedeného požadujeme, aby mezi činnosti přispívající k dosahování 
obecného blaha v § 4 odst. 2 byla zařazena i „myslivost“. Uvedený návrh umožní, 
aby se o status veřejně prospěšné společnosti ucházela myslivecká sdružení, která 
aktivně hospodaří v honitbě. Myslivost je součástí kulturního dědictví národa a 
součástí ochrany přírody. Její význam a celospolečenský přínos dosahuje tedy takové 
váhy, že je třeba ji do seznamu zařadit. 
 

2) Některá písmena se v odstavci 2 částečně překrývají [např. b) a x), d) a g)], jiná by 
bylo vhodné spojit do jednoho [e) a r)]. Ve výčtu naproti tomu postrádáme činnosti 
směřující k ochraně seniorů a práci s nimi, bezplatné poskytování právních služeb 
nebo ochranu duševního vlastnictví. 
 
3) S ohledem na to, že se v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny aktuálně 
projednává materiál týkající se podpory zahrádkářské činnosti a úpravy některých 
podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon), považujeme za účelné doplnit 
do výčtu v § 4 odst. 2 i „zahrádkářskou činnost“. Jsme toho názoru, že tato činnost 
svojí povahou rovněž přispívá k dosahování obecného blaha. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Ochranu seniorů lze podřadit pod § 4 odst. 2 
písm. d).  
 
Ochrana duševního vlastnictví byla doplněna 
do samostatného písmena – § 4 odst. 2 písm. k). 
 
Bezplatná právní pomoc byla doplněna do § 4 
odst. 2 písm. h), které nyní zní následovně: 
 
„h) ochrany spotřebitele nebo poskytování 
bezplatné právní pomoci,“ 
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K § 12 
O veřejné prospěšnosti mají rozhodovat soudy. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, je 
stanovena příslušnému soudu lhůta na rozhodnutí 15 dnů ode dne doložení všech 
příslušných dokumentů.  

Máme pochybnosti o reálnosti této lhůty v případě, kdy bude muset soud rozhodovat 
podle § 4 odst. 2 navrhovaného zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Činnosti 
přispívající k dosahování obecného blaha jsou stanoveny demonstrativně, což podle 
našeho názoru značně ztíží a prodlouží rozhodování soudů.  

Vysvětleno 
 
Lhůta k rozhodnutí soudu je lhůtou 
pořádkovou. 

K odůvodnění 
Do odstavců 3.2.1. a 3.2.2. (str. 35) důvodové zprávy doporučujeme doplnit 
odůvodnění, proč došlo ke zvolení tam uvedených variant, obdobně jako je tomu v 
odstavci 3.2.3.  
 
V odhadech ekonomických dopadů doporučujeme vycházet z počtu subjektů 
uváděných v odstavci 1.1.5. (str. 6) důvodové zprávy. 

Částečně akceptováno 
 
Odůvodnění bylo zpřesněno. Není však účelné 
provádět multikriteriální analýzu jako v případě 
3.2.3. 
 
Souhlas s druhou připomínkou. 

Ministerstvo životního prostředí 
 
Ing. Marta Ortová 
marta.ortova@mzp.cz 

1. Požadujeme vysvětlení, zda soud při zápisu veřejně prospěšné organizace do 
rejstříku bude posuzovat soulad s požadavky při každé změně v organizaci (změně 
statutárních zástupců, změně ve složení/původu příjmů organizace atp.). 

Vysvětleno 
 
Soud bude nejprve rozhodovat o právu na zápis 
statusu do veřejného rejstříku. V rámci tohoto 
řízení musí být prokázány veškeré podmínky 
stanovené veřejně prospěšné právnické osobě 
občanským zákoníkem (§ 146), a to způsobem 
podle zákona o statusu veřejné prospěšnosti.  
 
Dále platí, že právnická osoba se statusem musí 
podmínky veřejné prospěšnosti splňovat 
permanentně, kontinuálně. Dle § 17 návrhu 
soud o odnětí statusu rozhodne i bez návrhu 
také v případě, že právnická osoba se statusem 
přestane splňovat některou z podmínek pro 
přiznání práva na zápis statusu.  
 
Obecně však platí, že posuzování souladu 
s požadavky zákona při každé změně zápisu ve 
veřejném rejstříku probíhat nebude. Takový 
postup by ani nebyl nutný či účelný, protože ne 
každá zapisovaná změna je nutně pro podmínky 
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statusu relevantní. Je třeba si také uvědomit, že 
orgán příslušný k zápisu do veřejného rejstříku 
není nutně zároveň soudem, který rozhoduje o 
odnětí. Zároveň se však může uplatnit postup 
podle § 19 (ten, kdo vede rejstřík, na nesoulad 
právnickou osobu upozorní). 
 
Rejstříkové řízení však může vyvolat potřebu 
zahájení řízení o odnětí statusu – viz § 17 a 19 
návrhu.  

2. Požadujeme vysvětlení, zda jsou dostatečně definovány "poctivé zdroje" 
financování organizace. 

Vysvětleno 
 
Požadavek, že právnická osoba nabyla majetek 
z poctivých zdrojů, jak jej uvádí § 146 
občanského zákoníku, vykládáme v 
navrhovaném zákoně v širším smyslu slova, 
zejména jako zajištění transparentnosti 
majetkových vztahů právnické osoby (srov. § 9 
odst. 1 a především § 14). Jiný přístup se nám 
nejeví jako vhodný, jelikož je nesporné, že 
požadavek, aby právnická osoba nenabyla 
majetek trestnou činností („z nepoctivých 
zdrojů“), platí obecně, není proto nutné, ba ani 
účelné, jej uvádět jako zvláštní režim pro 
veřejně prospěšné osoby. 

3. Domníváme se, že pokud by statut veřejné prospěšnosti měl být navázán na 
možnost žádat o dotace ze státního rozpočtu, může dojít k nežádoucím tlakům na 
soudy v otázce udělení či neudělení statusu. Neudělení statusu veřejné prospěšnosti 
může být v dalším pro některé neziskové organizace naopak likvidační, mimo jiné 
proto, že proti rozhodnutí soudu o udělení statusu není odvolání; možnost odvolání 
proti rozhodnutí by proto měla být tímto zákonem umožněna. 

Vysvětleno 
 
Odvolání proti negativnímu rozhodnutí (tj. 
rozhodnutí o neudělení statusu) návrh předvídá; 
nelze se odvolat pouze proti kladnému 
rozhodnutí, tj. proti udělení statusu (procesní 
ekonomie). 

ÚV ČR – KOM 
 
Mgr. Tomáš Chudý, LL.M. 
 
Mgr. Tomáš Šlechta       

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 

Vzato na vědomí 
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Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předložený návrh navazuje na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a upravuje 
podmínky pro přiznání statusu veřejné prospěšnosti, zápis tohoto statusu do 
veřejného rejstříku a rovněž otázky související s jeho odnětím.   
K předmětné problematice se právo EU přímo nevztahuje. 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 
Z hlediska slučitelnosti s právem EU neuplatňujeme žádné připomínky ani návrhy 
změn. 
Výhody z veřejných prostředků vázáné na status veřejné prospěšnosti: 
Ačkoliv samotný návrh neváže na status veřejné prospěšnosti žádné benefity, obecná 
část Důvodové zprávy tuto možnost do budoucna výslovně připouští (str. 5, 17, 18). 
Pokud budou navazující benefity poskytovány z veřejných zdrojů, je nezbytné tato 
opatření posoudit z hlediska jejich souladu se soutěžními pravidly EU. Daňová 
zvýhodnění, osvobození od poplatků, či jiná opatření mohou po splnění dalších 
podmínek naplnit znaky nedovolené veřejné podpory ve smyslu čl. 107 SFEU. Na 
okraj podotýkáme, že činnost právnických osob přispívající k dosahování obecného 
blaha rozhodně nevylučuje jejich působení na trhu a také ji nelze slučovat se 
službami v obecném hospodářském zájmu, pro které v rámci veřejných podpor platí 
zvláštní pravidla.  
 
Závěr: 
Návrh je s právem EU slučitelný. 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K pojmu „osoba v obdobném postavení člena statutárního orgánu“ (zejm. § 15): 
Pojem není definován, je třeba jej buď definovat v zákoně, nebo přinejmenším v 
důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o běžně užívaný právní pojem (srov. 
např. § 69 či 75 zákona o obchodních 
korporacích). 

K § 4 odst. 1: 
Činnost přispívající k dosahování obecného blaha je definována kruhem jako činnost 
s cílem přispívat k dosahování obecného blaha, s následným demonstrativním 
výčtem. Navrhujeme buď použít jiná slova, anebo pojmout odst. 1 ne jako definici, 
ale jako upřesňující normu (např.: „Činnost přispívá k dosahování obecného blaha i 
tehdy, když tato činnost směřuje jen k prospěchu určitého okruhu osob určeného 
druhově“). Za problematické ovšem lze i přesto považovat některé vágní okruhy 
činnosti v odst. 2, např. komunitní rozvoj, ochrana dětí a mládeže (před čím?), 
vzdělávací činnost, posilování právního státu (tedy i právní služby?), hospodářský 

Částečně akceptováno 
  
Část ustanovení § 4, která „rekapituluje“ 
materiální podmínku veřejné prospěšnosti 
vymezenou občanským zákoníkem bude bez 
náhrady vypuštěna. 
 
Oblasti činností podle § 4 odst. 2 budou dílčím 
způsobem upřesněny. 
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rozvoj (vedle sociálního a kulturního bude zřejmě možný i samostatně), nebo 
poskytování nadačních příspěvků na činnost přispívající k dosahování obecného 
blaha (definice kruhem na druhou). Navrhujeme zpřesnit. 

K § 2 písm. b) a § 6 odst. 1: 
Není nijak patrné, co se rozumí podstatným vlivem na rozhodování právnické osoby. 
Vzhledem k tomu, že je institut podstatného vlivu konstruován jako základní součást 
kritérií pro přiznání práva na zápis statutu do veřejného rejstříku, nezdá se jako 
vhodné ponechat jej bez bližšího vymezení. Má-li právnická osoba doložit 
bezúhonnost osob, které mají na její rozhodování podstatný vliv, které osoby to jsou? 
Jde o vliv právní nebo i faktický? Uplatní se v tomto případě domněnka podstatného 
vlivu podle § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví? V § 6 odst. 1 se uvádí 
pouze, kdy se „také“ nepovažují osoby mající podstatný vliv na rozhodování za 
bezúhonné. Jde tedy pouze o sice obligatorní, ale dílčí okruh osob. Je vhodné doplnit 
přesně, kdo další, resp. na základě jakých kritérií je osobou s podstatným vlivem. 
Stejná míra nejasnosti provází i prokázání nabytí majetku z poctivých zdrojů. O jaký 
majetek právnické osoby se jedná a co je a co není poctivým zdrojem? Zmíněné 
otázky ponechává Důvodová zpráva nedotčené. 

Částečně akceptováno 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem. Není a ani nemůže být ambicí 
návrhu zákona ji bezezbytku specifikovat.  
Dílčí vymezení předvídá § 6 odst. 1 návrhu 
zákona. Vymezení „podstatného vlivu“ v jiných 
právních předpisech, např. v zákoně o 
účetnictví, se sice pro tento případ neuplatní 
(platí pro účely zákona o účetnictví), nicméně 
může posloužit jako dobré vodítko pro praxi. 
 
Obdobné platí i pro podmínku nabytí majetku 
z poctivých zdrojů a navrhovaný § 9. 
Požadavek, aby právnická osoba nabyla 
majetek z poctivých zdrojů, jak jej uvádí § 146 
občanského zákoníku, je třeba vykládat v 
širším smyslu slova, zejména jako zajištění 
transparentnosti majetkových vztahů právnické 
osoby. Jiný přístup se nejeví jako vhodný, 
jelikož je nesporné, že požadavek, aby 
právnická osoba nenabyla majetek trestnou 
činností („z nepoctivých zdrojů“), platí obecně. 
Proto ustanovení § 9 a 14 návrhu spíše 
nastavují mechanismy pro relativně vyšší 
kvalitu transparentnosti právnických osob se 
statusem. 
 
Důvodová zpráva k § 6 a 8 byla doplněna. 

K § 6 odst. 2 ve spojení zejm. s § 8 a § 9: 
Není zcela zřejmé, proč soud může prominout podmínku bezúhonnosti, nikoli však 
hospodárné využívání jmění ani prokázání poctivosti zdrojů. Navrhujeme lépe 
vysvětlit v důvodové zprávě, i s ohledem na důsledky „porušení tohoto zákona“ 
uvedené dále v navrženém předpise.  

Akceptováno 
 
Ustanovení § 6 odst. 2 cílí zejména na veřejně 
prospěšné právnické osoby, které se věnují 
práci s osobami po výkonu trestu. Tyto osoby 
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mohou být i s ohledem na specifické poslání 
těchto právnických osob, osobami, které mají 
podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby. Viz důvodová 
zpráva § 6. 
 
Obdobná úleva naopak nepřichází v úvahu v 
případě podmínek hospodárného využívání 
jmění a poctivosti nabytého majetku, neboť by 
bylo proti účelu úpravy, aby právnické osobě 
bylo možno prominout porušování pravidel o 
hospodaření nebo týkající se prokazování 
poctivosti zdrojů. 
 
Důvodová zpráva k § 6 byla doplněna. 

K § 7 odst. 1:  
Stanoví-li § 2 písm. b), že právnická osoba dokládá bezúhonnost osob s podstatným 
vlivem na její rozhodování, jaký má smysl předmětné ustanovení, které ukládá 
soudu, aby si za účelem bezúhonnosti vyžádal výpis z evidence Rejstříku trestů? 
V takovém případě soud bude muset vědět, které osoby vykonávají podstatný vliv na 
rozhodování právnické osoby. Jelikož ani právnická osoba nemusí přesně vědět, u 
koho má bezúhonnost prokazovat (viz výše), zdá se tato povinnost uložená soudu za 
stejným účelem doložení bezúhonnosti poněkud nesrozumitelná.   

Vysvětleno 
 
Může-li si soud údaje zjistit z úředních 
evidencí, není důvodné zatěžovat navrhovatele 
v tom smyslu, že by k návrhu přikládal výpisy 
z evidence Rejstříku trestů. 

K § 8: 
Navržený způsob, jak zabránit profitu členů, zaměstnanců atd. veřejné prospěšné 
osoby na zisku, bude možné obcházet, a tím také obcházet podmínky 
„společenského kreditu“ plynoucího z veřejné prospěšnosti. To, že se zisk nesmí 
mezi členy atd. rozdělovat, neznamená, že nakonec přes prostředníka (který nemusí 
být nakonec ani osobou blízkou) takový podíl na zisku neobdrží. Viz k tomu např. § 
55 odst. 1 písm. a) německého Abgabenordnung, které říká, že členové atd. nesmí 
žádný zisk „obdržet“, nikoli že se mezi ně nesmí rozdělovat. Dále také srov. další 
podmínky německé „Selbstlosigkeit“ tamtéž, např. zákaz podporovat politické 
strany, a dokonce zákaz zvýhodňovat jakékoli osoby, jejichž zvýhodňování nijak 
nesouvisí s účelem, a dále také příkaz použít veškeré výnosy v nejbližším období 
dvou navazujících kalendářních či účetních let po jejich připsání (tedy nekumulovat 
je). Navrhujeme lépe a konzistentněji upravit zákaz rozdělení zisku. 

Vzato na vědomí 
 
Nad rámec návrhu § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
bude doplněno pravidlo odpovídající § 217 
odst. 3 OZ. 
 

K § 9 a § 14 odst. 1: 
Navržený způsob prokazování poctivosti zdrojů majetku zřejmě nepovede k jejímu 
prokázání. Dokumenty podle § 14 odst. 1 - navíc jde spíše o výroční zprávu, než o 

Částečně akceptováno 
 
Textace § 14 písm. b) bude upraveno (bude se 
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oddělené dokumenty – ji nebudou způsobilé prokázat, a to ani písm. b), jelikož z 
formulace „přehled zdrojů výnosů přesahujících 5 % z celkového součtu“ není (ani v 
důvodové zprávy) jasné, k čemu se váže slovo “přesahujících“, tedy zda ke zdrojům, 
nebo k výnosům. I kdyby se však vázalo ke zdrojům, nepostačuje „přehled“ k byť i 
jen konstatování poctivosti jejich původů, natož k jejímu prokázání. Navrhujeme 
dopracovat. 

vztahovat k výnosům). 
 
K připomínce průkaznosti dokumentům 
sdělujeme, že požadavek poctivosti zdrojů 
plyne již z občanského zákoníku; jeho 
prokazování je však v úzkém slova smyslu 
nereálné. Je proto třeba úpravu vyložit tak, že 
se požaduje zajistit spíše určitou míru 
transparentnosti, nikoli skutečně prokázat 
poctivé zdroje. 

K § 21 odst. 1: 
Stanovení určitých povinností (omezení rozdělování zisku a omezení výše 
vypořádacího podílu na likvidačním zůstatku), které přetrvávají po dobu 1 roku po 
výmazu statusu z veřejného rejstříku, se zdá jako nepřiměřený zásah do vnitřní 
autonomie právnických osob. Důvodová zpráva uvádí, že cílem tohoto ustanovení je 
zajistit nemožnost čerpat prostředky získané v podobě darů a příspěvků jinak než 
k veřejně prospěšnému účelu. Jak jsou tato omezení ospravedlnitelná ve vztahu 
k jiným subjektům, které vyvíjejí obecně prospěšnou činnost, ale o zápis statusu 
prospěšnosti nepožádají? Stejně tak v případě, kdy soud rozhodne bez návrhu o 
odnětí statusu krátce po jeho zapsání (např. z důvodu podle § 17), je důvodné, aby 
byla právnická osoba takto omezena po dobu jednoho roku od výmazu? 

Neakceptováno 
 
Povinnost plnit uvedené povinnosti ještě 
určitou dobu po výmazu statusu je zárukou 
proti obcházení stanovených pravidel. 
 
Pravidlo obsažené v § 21 odst. 1 představuje 
důležitou záruku využívání prostředků 
právnické osoby k veřejně prospěšnému účelu. 
Ve vztahu k tomuto cíli považujeme dobu 
jednoho roku za přiměřenou. Riziko zneužití 
hrozí stejně tak v případě, že osoba bude mít 
status zapsán i krátce. Prostřednictvím statusu 
veřejné prospěšnosti má být veřejnosti 
seznatelná určitá kvalita, v jaké je veřejně 
prospěšná právnická osoba spravována. Vždy 
samozřejmě záleží na rozhodnutí konkrétního 
subjektu, zda bude o zápis statusu žádat a 
podřídí se stanoveným povinnostem; na oplátku 
bude moci požívat výhod z toho vyplývajících. 

ÚV ČR – VÚV 
 
Daniel Dárek 
darek.daniel@vlada.cz 
 
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 

Máme za to, že ustanovení § 4 odst. 1 návrhu zákona by zasloužilo přeformulovat, 
stávající text je definicí kruhem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Část ustanovení § 4, která „rekapituluje“ 
materiální podmínku veřejné prospěšnosti 
vymezenou občanským zákoníkem bude bez 
náhrady vypuštěna. 
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kudrna.jan@vlada.cz 
 

Dále máme za to, že popis činností uvedený v ustanovení § 4 odst. 2 by měl být 
alespoň v některých bodech konkrétnější. Příkladem mohou být ustanovení písm. c) 
a p), která jsou v tuto chvíli poměrně široká. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
  
Oblasti činností podle § 4 odst. 2 budou dílčím 
způsobem upřesněny. 

Vítáme ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1, ale máme za to, že by mělo být 
doplněno o pravidlo, které by vyloučilo výplatu nepřiměřených mezd. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
V této souvislosti považujeme za dostatečný 
mechanismus předvídaný § 15 návrhu zákona. 
Systematicky se navíc uvedená problematika 
týká spíše nákladů na vlastní správu právnické 
osoby. 

Ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) by dle našeho názoru mělo být konkrétnější, aby bylo 
jasně stanoveno, jak má vypadat kontrolní orgán, jaké má mít složení apod. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Je ponecháno úpravě v jiných právních 
předpisech. 

Požadujeme doplnit výčet činností přispívajících k dosahování obecného blaha o 
oblast prevence a léčby látkových a nelátkových závislostí [Část první/Hlava II/§ 4, 
odstavec (2)]. 
 
Navrhovaná změna textu se zvýrazněnou úpravou: 
(2) Činností přispívající k dosahování obecného blaha podle odstavce 1 je zejména 
činnost v oblasti 
a) rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 
… 
b) prevence a léčby látkových a nelátkových závislostí 
 
Odůvodnění:  
Prevence a léčba látkových a nelátkových závislostí je jednou z významných oblastí 
činností, které přispívají k předcházení a řešení negativních důsledků spojených se 
závislostním chováním a to jak ve vztahu ke konkrétním jedincům či rodinám, tak ve 
vztahu ke společnosti jako celku. Jako taková je bezesporu oblastí, která přispívá 
k dosahování obecného blaha. Vzhledem k vysoké společenské závažnosti 
problematiky závislostí považujeme za potřebné a smysluplné explicitní uvedení 
oblasti prevence a léčby látkových a nelátkových závislostí ve výčtu činností v tomto 
odstavci. Tuto připomínku uplatňujeme také s ohledem na fakt, že převážnou většinu 
právnických osob realizujících tuto činnost tvoří nestátní neziskové organizace, pro 
které může status veřejné prospěšnosti znamenat další potřebnou oporu v zákonném 

Akceptováno 
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rámci a potvrzení významu jejich společenské role.  
Tato připomínka je zásadní. 

K § 8, odst. 2 b): Doporučujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V občanském zákoníku se uvádí: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované 
partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i 
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ V takovém případě bude 
velmi obtížné zjišťovat, kdo všechno je osobou blízkou. Je to jedno z ustanovení, 
které soud při zápisu SVP nebude schopen nebo ochoten kontrolovat. 

Neakceptováno 

ÚV ČR – KML 
 
JUDr. Hana Frištenská 
fristenska.hana@vlada.cz  
 
Mgr. Markéta Havelková 
havelkova.marketa@vlada.cz 

K ustanovení § 15 Pravidla o střetu zájmů 
Předkládaný návrh v daném ustanovení velmi obsáhle a nezvykle přísně vymezuje 
pravidla o střetu zájmů. Domníváme se, že daný návrh bude komplikovat situaci 
členů statutárních orgánů a může vést až k paralyzování (nejen) neziskového sektoru. 
Ustanovení § 159 občanského zákona, které předpokládá standard péče řádného 
hospodáře, považujeme za dostačující. 
Požadujeme ustanovení o střetu zájmů výrazně zjednodušit, případně vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Ustanovení § 15 je formulováno dosti 
konkrétně a ve vztahu k neziskovému sektoru 
v zásadě jednoduše a mírně. Ustanovení 
v zásadě konkretizuje činnost kontrolního 
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orgánu. 
 
Ustanovení § 159 občanského zákoníku 
dostačující není, jelikož nestanoví žádné 
konkrétní postupy; navíc navrhovaná úprava 
má významně preventivní povahu.  

Domníváme se, že právnické osoby veřejného práva jsou veřejně prospěšné ze své 
podstaty, tudíž status veřejné prospěšnosti je pro ně zcela nadbytečný.  
Požadujeme právnické osoby veřejného práva z možnosti získání statusu veřejné 
prospěšnosti vyloučit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Návrh neřeší možnost dobrovolného vzdání se statusu veřejné prospěšnosti a 
podmínek této možnosti.  
Požadujeme příslušné ustanovení doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Platí, že právnická osoba má možnost se statusu 
vzdát. Zákon upravuje toliko odnětí statusu, 
tedy postup nedobrovolný a s ním i spojuje 
určité následky. 
 
Máme pak za to, že není třeba explicitně 
upravovat postup vzdání se statusu; z povahy 
věci je zřejmé, že vzdání se statusu je možné a 
v praxi bude probíhat toliko návrhem na výmaz 
statusu z veřejného rejstříku; rejstříkový soud 
status vymaže, např. bude-li z předložených 
listin zřejmé, že o tomto kroku právnická osoba 
rozhodla (viz § 19 rejstříkového zákona). 
Návrh zákona pak záměrně nestanovuje 
podmínky pro výmaz statusu, jelikož žádné 
nejsou.  
 
Ve vztahu k možnosti vzdání se statusu však 
došlo k úpravě § 21 tak, aby byla řešena 
situace, kdy se právnická osoba vzdá statusu po 
zahájení řízení o odnětí statusu. Zároveň se 
nově navrhuje z tohoto důvodu upravit § 25 
odst. 1 písm. j) zákona o veřejných rejstřících 
(a obdobná ustanovení dalších zákonů), aby 
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tuto situaci reflektoval.  

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
1. Požadujeme vymezit posuzované subvarianty vymezení a rozsahu výhod 
navázaných na status veřejné prospěšnosti výlučně prostřednictvím jejich věcné 
podstaty, bez umělé provázanosti s konkrétním legislativním řešením (tj. s úpravou v 
samostatném zákoně), a teprve takto vymezené varianty podrobit vzájemné 
porovnání přínosů a nákladů.  Reálně zde jde o variantu úpravy statusu veřejné 
prospěšnosti se současným zavedením určitých veřejnoprávních benefitů pro osoby 
se statusem, a úpravy tohoto statusu bez bezprostředního napojení na jakékoli 
benefity (s možným řešením otázky benefitů v budoucnu). První z uvedených 
věcných řešení může být realizováno jak formou „komplexního“ zákona, tak zákona 
obsahujícího nad rámec předložené verze i souběžnou novelizaci příslušných (např. 
daňových) zákonů; skutečnost, že je toto řešení vázáno výlučně na – legislativně 
technicky nevhodnou – formu jednotného zákona a následně tudíž odmítáno i z 
hlediska „právních“ nedostatků (konkrétně narušení systematiky právního řádu), jež 
nejsou determinovány věcným obsahem řešení samotným, znemožňuje korektní 
vyhodnocení a vzájemné porovnání reálných přínosů a nákladů daných alternativ 
věcného řešení. 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

2. Požadujeme v ZZ RIA podrobněji vyhodnotit (např. formou    vymezení a 
vzájemného porovnání přínosů a nákladů jednotlivých možných variant řešení) 
otázku trvání povinnosti právnické osoby se statusem hospodárně využívat jmění k 
veřejně prospěšnému účelu po výmazu statusu z veřejného rejstříku. Zvolené řešení 
této dílčí otázky, které právnické osobě se statusem umožňuje nahromadit v rámci 
působení v některé z oblastí typově podřaditelných pod činnosti přispívající k 
dosahování obecného blaha (a realizovatelných i na čistě komerční bázi - např. 
provozování sportu) zisk, následně se vzdát statusu a po uplynutí 1 roku tento zisk 
rozdělit společníkům, může dosažení deklarovaných cílů navrhované právní úpravy 
jakožto celku (zejména pokud jde o zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti 
neziskového sektoru) výrazně narušit, neboť znemožňuje veřejnosti (včetně 
potencionálních dárců) vnímat status jako záruku skutečné veřejné prospěšnosti 
příslušné právnické osoby; současně předem vylučuje případné budoucí využití 
statusu jako (jinak nejefektivnějšího) kritéria pro poskytování veřejnoprávních výhod 
veřejně prospěšným právnickým osobám. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Obcházení právní úpravy bohužel nezabrání 
sebelepší regulace. Nakolik jsou právnické 
osoby soukromého práva tvořeny na 
dobrovolné bázi a z vůle svých členů a 
zakladatelů jsou měněny jejich vnitřní poměry, 
na tolik není v možnostech zákonodárce 
zabránit změnám v účelech těchto právnických 
osob. I kdybychom tedy zakázali jakoukoliv 
dispozici se ziskem nabytým v době, kdy měla 
právnická osoba status, nelze si představit, že 
bychom mohli zabránit změně jejího 
zakladatelského právního jednání, následnému 
zrušení, likvidace a rozdělení likvidačního 
zůstatků; to považujeme za nepřiměřený zásah 
do autonomie osob (v různých oblastech). 
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Představené řešení, tedy že právnická osoba 
bude stanovené povinnosti týkající se 
hospodárného využívání jejího jmění plnit ještě 
po dobu 1 roku po výmazu statusu, je řešením 
kompromisním, které zohledňuje na jedné 
straně autonomii vůle, na druhé straně 
požadavky z hlediska veřejného zájmu. 
 
Taktéž je třeba vnímat, že podmínky k získání 
statusu jsou nastaveny dosti přísně – lze mít za 
to, že toliko účelové vyhovění podmínek pro 
získání statusu je čistě hypotetické. 
 
Zároveň je třeba podotknout, že návrh byl v § 
21 doplněn o možnost rozhodnout o tom, že 
právnická osoba hrubě nebo opakovaně 
porušila některou z povinností podle tohoto 
zákona, a v případě, kdy se po zahájení řízení o 
odnětí statusu právnická osoba svého statusu 
vzdala. Zároveň se nově navrhuje z tohoto 
důvodu upravit § 25 odst. 1 písm. j) zákona o 
veřejných rejstřících (a obdobná ustanovení 
dalších zákonů), aby tuto situaci reflektoval; 
bude tak veřejně seznatelné, že dané vzdání se 
statusu bylo účelové. 
 
Konečně nepovažujeme za nutné, aby bylo 
dané řešení předmětem vyhodnocování v ZZ 
RIA. Jde o partikulární otázku která je 
v podrobnostech popsána ve zvláštní části 
důvodové zprávy.   
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2. Požadujeme jednoznačně vymezit rozsah dopadů navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet. Z „doporučení“ na průběžné personální navyšování 
administrativního aparátu krajských soudů obsaženého ve shrnutí a relevantní části 
ZZ RIA (tj. u nákladů subvarianty 3A), není – ani v kontextu dalšího popisu, např. 
předpokladu zvládnutí jednorázového navýšení nápadu bezprostředně po přijetí 
navrhované úpravy stávajícími soudní soustavou, či nárůstu agendy při možném 
budoucím rozšíření benefitů vázaných na status – zcela zřejmé, zda má jít o reálný 
dopad navrhované právní úpravy. V kladném případě je pak třeba nahradit dané 
doporučení odhadem počtu nezbytných nových administrativních pracovníků a z něj 
vyplývajících nákladů státního rozpočtu (mzdových, režijních apod.), v opačném 
případě toto doporučení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bylo upraveno. 

Obecně: 
V předkládaném návrhu zákona je (na rozdíl od minulých návrhů) pojat status 
veřejné prospěšnosti jako soukromoprávní institut. V tomto pojetí předkladatel 
postupoval správně, protože směs soukromoprávní úpravy s veřejnoprávními prvky 
nepřispívala k transparentnosti této právní úpravy. Je ovšem zřejmé, že stát by měl 
přistoupit k regulaci soukromoprávních poměrů v zásadě pouze v dostatečně 
odůvodněných případech. Například představa předkladatele, že dárci potřebují 
zákonnou úpravu, aby se mohli rozhodnout, koho a co podpoří, považujeme za 
mylnou.  
Kromě toho návrh klade poměrně vysokou administrativní zátěž, kterou nijak 
nevyvažuje benefity, které by ze statusu veřejné prospěšnosti plynuly jeho nositeli. 
Dokonce žadatele o status za stanovených podmínek zavazuje k provedení 
každoročního auditu a ani je neosvobozuje od soudních poplatků. Může se tedy stát, 
že tento institut buď nebude využíván vůbec, nebo pouze těmi, kdo váží získání 
statusu na nějaký přímý prospěch.   

Vzato na vědomí 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 

Doporučujeme předložený materiál přizpůsobit požadavkům vyplývajícím z 
aktuálního znění Legislativních pravidel vlády (účinných od 3.2.2016), podle nichž 
tvoří Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace samostatnou část materiálu (čl. 
9 odst. 3). 

Akceptováno 
 
 

Doporučujeme upřesnit, co je míněno dopady navrhované právní úpravy na 
podnikatelské prostředí identifikovanými ve shrnutí ZZ RIA. Z tam uvedené 
skutečnosti, že právo na zápis má každá právnická osoba (zřejmě míněno včetně 
obchodní korporace) splňující zákonné podmínky, ještě žádné konkrétní dopady na 
podnikatelské prostředí nevyplývají. 

Akceptováno 
 
Bylo upraveno.  
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Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní indikátory, podle 
nichž bude posuzována účinnost navržené právní úpravy. S ohledem na stanovené 
cíle a předpokládané dopady právní úpravy by se mohlo jednat např. o absolutní 
počet právnických osob (rozdělených podle právních forem, včetně obchodních 
korporací) se statusem veřejné prospěšnosti a jejich podíl na celkovém počtu 
právnických osob příslušné právní formy, počet neúspěšných návrhů na přiznání 
statusu, počet případů odnětí statusu (s rozlišením důvodů - např. nesplnění 
podmínek již při jeho přiznání) a vzdání se statusu, zvýšení soudního nápadu, včetně 
jeho (dis)proporčnosti u jednotlivých krajských soudů aj. 

Akceptováno 
 
ZZ RIA byla upřesněna v tomto duchu. 

Konfederace umění a kultury Konfederace umění a kultury má k předloženému návrhu zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti (dále jen „zákon“) a o změně zákonů č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, zákona č, 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, zákona č. 90/2012 S., o obchodních společnostech a družstvech, 
v platném znění, a zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, v platném 
znění (dále společně též jako „dotčené zákony“), níže uvedené odůvodněné 
připomínky. 
Konfederace umění a kultury (dále jen „Konfederace“) vítá snahu Ministerstva 
spravedlnosti jako předkladatele zákona o zvýšení atraktivity české právní úpravy a 
českých právních forem právnických osob k realizaci veřejně prospěšných aktivit. 
Konfederace taktéž považuje za vhodné vnášet do českého právního řádu legislativní 
nástroje, které zpřehlední a usnadní aktivity českého neziskového sektoru, aniž by je 
administrativně zatížilo nebo zvýšilo objem jejich zákonem stanovených povinností. 
Konfederace je si vědoma skutečnosti, že v České republice chybí ucelená právní 
úprava veřejné prospěšnosti subjektů, vezmeme-li v potaz počet různých subjektů, 
jež působí v neziskovém sektoru. Přesto, Ministerstvem spravedlnosti předložený 
návrh zákona nepovažuje Konfederace za adekvátní řešení absence právní úpravy 
statusu veřejné prospěšnosti, a proto nesouhlasí s jeho přijetím, a to z níže 
uvedených důvodů. 
K navrženému znění zákona 
V rámci důvodové zprávy k návrhu zákona je uvedeno, že předkladatel zákona zvolil 
cestu úpravy statusu veřejné prospěšnosti bez jakýchkoliv benefitů pro právnické 
osoby ucházející se o status veřejné prospěšnosti, za výjimkou udělení předmětného 
„statusu“. 
Kromě toho, předkladatel zákona ukotvil do návrhu zákona povinnost spočívající 
v prokazování hospodárnosti využití jmění k veřejně prospěšnému účelu a poctivosti 

Vzato na vědomí 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Přísnější a zásadně bezvýjimečný standard je 
odůvodněn vážností a důvěryhodností spojenou 
se statusem veřejné prospěšnosti. 
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zdrojů a úpravu pravidel střetu zájmu. Ačkoliv je zřejmé, že obě tyto problematiky 
jsou zásadní pro identifikaci veřejné prospěšnosti příslušné osoby, Konfederace se 
domnívá, že by návrh zákona měl nabízet i některé úlevy nebo benefity pro dotčené 
osoby, což však předkladatel zákona v rámci důvodové zprávy jasně vylučuje (viz 
bod 1.4.2 důvodové zprávy). Kromě toho, předkladatel rovnou uvádí, že zakotvení 
propojení určitých výhod poskytovaných z veřejných prostředků osobám veřejně 
prospěšným, není nezbytné, z čehož lze dovodit, že předkladatel neplánuje v blízké 
budoucnosti předložení novel příslušných zákonů, jež by benefity nebo úlevy 
zakotvit mohly. 
Konfederace nerozporuje výše uvedený přístup předkladatele, nicméně pozastavuje 
se nad účelem nutnosti přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti, když takový 
zákon pro předmětné osoby žádné faktické benefity kromě „statusu“ nenabízí. 
Většina subjektů pohybujících se v neziskovém sektoru jsou veřejně známé a 
etablované jako veřejně prospěšné, proto je zjevné, že se takové subjekty o „status“ 
nemusí vůbec ucházet. Návrh zákona nenabízí takovým subjektům ani žádnou 
motivaci k podobnému kroku, neboť upravuje jen způsob zápisu a skutečnosti, které 
musí předmětná osoba prokázat, přičemž ukládá dotčené osobě po zapsání statusu 
další povinnosti (viz § 9 a § 15 zákona). 
Lze se tedy zcela odůvodněně domnívat, že osoby neziskového sektoru se nebudou 
ucházet o jakýsi „status“ veřejné prospěšnost, který je jim již všeobecně přisuzován, 
přitom vynakládat náklady na takový zápis, plnit administrativní povinnosti a k tomu 
konstantě sledovat, zda splňuje zákonem stanovené požadavky.  
Dotčené zákony taktéž nepřináší žádné relevantní změny a upravují pouze technické 
záležitosti spojené s přijetím nového zákona. Je taktéž nutné vzít v úvahu, že zřízení 
možnost registrace soudem přidá již tak nepřiměřeně vytíženým soudům další 
agendu, kterou budou nuceni posuzovat a rozhodovat v zákonem stanovených 
lhůtách. 
S ohledem na výše uvedené Konfederace nepovažuje návrh zákona za adekvátní a 
komplexní řešení legislativního vakua ve vztahu k právnickým osobám fakticky 
uskutečňujícím veřejně prospěšnou činnost. Dá se naopak předpokládat, že přijetí 
zákona bez příslušné úpravy aspoň některých „materiálních“ benefitů pro cílovou 
skupinu, nenabídne takovým organizacím žádné zajímavé možnosti, a tudíž nebude 
mít ani předkladatelem deklarovaný motivační a pozitivní efekt na okruh 
neziskových subjektů. V důsledku tohoto lze tento zákon již teď považovat za 
nedokonalý, přičemž Konfederace má důvodné obavy, že se případně přijatý zákon 
stane časem obsoletním. 
Konfederace zastává názor, že české právní prostředí již obsahuje velké množství 
předpisů, o kterých je velmi obtížné mít ucelený přehled (i s přihlédnutím ke 
konstantním novelizacím či rušením zákonů), což pouze přispívá k právní nejistotě v 
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našem státě, a proto další zákon, který bude fakticky nepoužitelný, není potřebný. 

Česká biskupská konference 
 
JUDr. Jakub Kříž, Ph. D. 
advokat@jakubkriz.cz 

Obecná připomínka: 
Možnost vzdát se statusu 
Návrh zákona pojímá status veřejné prospěšnosti jako fakultativní znak právnické 
osoby, která může dobrodiní zákona spočívající v přiznání statusu využít, ale 
nemusí.  
Z tohoto důvodu by právnické osobě mělo být umožněno se statusu bez dalšího 
vzdát, aniž by se zkoumaly důvody, které ji k tomu vedou. Návrh zákona upravuje 
vzdání se statusu v § 22 odst. 2 pouze ve vztahu k pobočnému spolku nebo osobě 
založené církví a náboženskou společností. Jinak návrh zákona upravuje pouze 
odnětí statusu, jakožto sankční mechanismus. 
Navrhujeme, aby bylo umožněno vzdát se statusu každé právnické osobě se 
statusem. 
V případě spolků a církví a náboženských společností by mělo být umožněno, aby se 
hlavní spolek (resp. církev a náboženská společnost) mohl vzdát statusu za 
současného ponechání statusu pobočným spolkům (resp. osobám založeným církví). 
Taková možnost je jen logickým vyústěním zásady, že pobočný spolek (osoba 
založená církví) může získat status nezávisle na hlavním spolku (registrované církvi 
a náboženské společnosti). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Platí, že právnická osoba má možnost se statusu 
vzdát. Zákon upravuje toliko odnětí statusu, 
tedy postup nedobrovolný a s ním i spojuje 
určité následky. 
 
Máme pak za to, že není třeba explicitně 
upravovat postup vzdání se statusu; z povahy 
věci je zřejmé, že vzdání se statusu je možné a 
v praxi bude probíhat toliko návrhem na výmaz 
statusu z veřejného rejstříku; rejstříkový soud 
status vymaže, např. bude-li z předložených 
listin zřejmé, že o tomto kroku právnická osoba 
rozhodla (viz § 19 rejstříkového zákona). 
Návrh zákona pak záměrně nestanovuje 
podmínky pro výmaz statusu, jelikož žádné 
nejsou.  
 
Ve vztahu k možnosti vzdání se statusu však 
došlo k úpravě § 21 tak, aby byla řešena 
situace, kdy se právnická osoba vzdá statusu po 
zahájení řízení o odnětí statusu. Zároveň se 
nově navrhuje z tohoto důvodu upravit § 25 
odst. 1 písm. j) zákona o veřejných rejstřících 
(a obdobná ustanovení dalších zákonů), aby 
tuto situaci reflektoval.  

K § 14 odst. 1 písm. c) 
Doporučujeme vypustit uvedené ustanovení. V řadě případů není prakticky možné 
určit, zda je konkrétní náklad vynaložen na výkon hlavní činnosti, anebo na vlastní 
správu. Obdobně je problematické stavět do protikladu náklady na řízení právnické 
osoby a náklady na výkon její hlavní činnosti. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se o běžně užívaný právní pojem. 
Předvídaný je např. občanským zákoníkem 
v ustanovení § 338 a 358, která se týkají úpravy 
nadací, nebo v ustanovení § 403, které se týká 
úpravy ústavu; podle ustanovení § 358 odst. 3 
písm. e) se náklady na vlastní správu uvádějí ve 
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výroční zprávě. 
Náklady na vlastní správu se rozumějí zejména 
administrativní náklady, provozní náklady a 
odměny za výkon funkce členů orgánů. Jedná 
se o termín soukromého práva, který neodvisí 
od právní úpravy obsažené v účetních nebo 
daňových předpisech.  
Nadto je tento pojem v navrhovaném § 14 odst. 
1 písm. c) blíže specifikován (demonstrativní 
výčet). 

K § 14 odst. 1 písm. f) 
Upozorňujeme na riziko, že v případě subjektů s malým počtem zaměstnanců, dojde 
v důsledku tohoto ustanovení de facto ke zveřejnění příjmů jednotlivých 
zaměstnanců, členů orgánů nebo dobrovolníků. Doporučujeme proto toto ustanovení 
vypustit. 

Neakceptováno 
 

K § 15 
Předmětné ustanovení má být přijato na ochranu před střetem zájmů. Důvodová 
zpráva nevysvětluje, jaký je důvod pro navrhovanou úpravu střetu zájmů a proč 
nepostačuje úprava stanovená právním předpisem upravujícím právní poměry 
právnické osoby. Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích obsahuje 
pravidla upravující střet zájmů pro jednotlivé formy právnických osob a ta lze 
považovat za dostatečná. 
Důsledkem předmětného ustanovení bude de facto zveřejnění mezd členů 
statutárních orgánů a dalších osob. Mimo jiné se bude jednat o ředitele škol a 
školských zařízení, představené církevních institucí apod.   
Doporučujeme předmětné ustanovení vypustit. 

Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. V podrobnostech viz důvodová 
zpráva. 

SMOČR 
 
Mgr. Zdeněk Mandík 
mandik@smocr.cz 

k § 23 
Návrh, kdy status ani právo jeho zápisu nepřechází na nástupnickou právnickou 
osobu lze chápat v případě fúze či rozdělení právnické osoby, neboť dochází ke 
vzniku nových právnických osob. Doporučujeme však zvážit, zda je nezbytně nutné 
postupovat stejně i v případech „pouhých“ změn právní formy, kdy nová právnická 
osoba nevzniká. Pokud by taková osoba i nadále splňovala zákonné podmínky již 
zapsaného statusu veřejné prospěšnosti, tj. nedošlo by u již existující právnické 
osoby k takovým změnám vnitřních poměrů, které by ztrátu statusu mohly zapříčinit, 
lze jen těžko hledat důvody pro to, aby si jej nemohla ponechat. Lze si však 
představit, že by taková osoba musela soudu předložit dokumenty osvědčující 
skutečnost, že v důsledku změny právní formy u ní nedošlo k okolnostem, v jejichž 
důsledku by bylo možno status pozbýt. 

Akceptováno 
 
V případě změny právní formy a odštěpení by 
měl být status zachován.  
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Nejvyšší soud 
 
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl 
CSc. 
 
Mgr. et Bc. Karel Cibulka  
 
Ing. Mgr. Libor Havelka, Ph.D.  

Obecně 
Návrh zákona vychází z toho, že status veřejné prospěšnosti bude přiznán jen 
subjektům, které se výlučně věnují činnosti přispívající k dosahování obecného 
blaha. Zisk po zdanění by se měl rozdělovat mezi zakladatele, společníky nebo členy 
a další vyjmenované osoby. Dále návrh počítá s tím, že zákon upraví jen status 
veřejné prospěšnosti a podrobná úprava výhod bude obsažena ve zvláštních 
zákonech. O přiznání statusu veřejné prospěšnosti bude podle návrhu rozhodovat 
soud. S uvedenými základními východisky lze souhlasit. 
 
Máme však připomínky k následujícímu textu předkládací (důvodové) zprávy: 
 
„Nelze také vyloučit, aby se o zápis statusu veřejné prospěšnosti teoreticky ucházela 
právnická osoba veřejného práva, byť se u ní zasazování se o veřejné blaho 
předpokládá. Nebylo by však důvodné jí právo na zápis statusu upírat. Proto lze za 
dotčené subjekty, ačkoli spíše hypoteticky, považovat též veřejnoprávní organizace. 
… Při pojetí statusu jakožto soukromoprávního institutu lze rovněž jeho využití 
k veřejnoprávním účelům pokládat za nevhodné.“ 
 
Pokud se u právnické osoby veřejného práva předpokládá její zasazování se o 
veřejné blaho, není namístě opatrnost předkladatele, tedy závěr, že by nebylo 
důvodné upírat jí právo na zápis tohoto statusu. Změní-li se totiž hypotéza ve 
skutečnost, vznikne otázka, jak jsou na tom ostatní právnické osoby veřejného práva, 
které nemají takový status, ohledně zasazování se o veřejné blaho z jejich strany. 
Stav věcí se bude zbytečně komplikovat a činit nejasným. Kromě toho, připustí-li se 
v návrhu udělování statusu i právnickým osobám veřejného práva, činilo by se tak 
poněkud „incestním“ způsobem, protože tento status by měl udělovat zmíněné osobě 
orgán veřejné moci. Také poslední věta citace z důvodné zprávy vyznívá spíše proti 
úvaze přiznat status veřejné prospěšnosti právnické osobě veřejného práva. 

Akceptováno 
 
Možnost zápisu statusu bude vyhrazena pouze 
pro právnické osoby soukromého práva. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

K § 4 odst. 1: 
Definice činnosti přispívající k dosahování obecného blaha je poněkud neobratná, 
zejména pokud jde o slovní formulaci „… okruh osob určený druhově …“. Tuto 
myšlenku je vhodné vyjádřit jinými slovy a srozumitelněji. 

Akceptováno 
  
Část ustanovení§ 4, která „rekapituluje“ 
materiální podmínku veřejné prospěšnosti 
vymezenou občanským zákoníkem budou bez 
náhrady vypuštěny. 
 
Uvedená formulace je známá z právní úpravy 
týkající se nadací (srov. § 306). 
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K § 5: 
Za nesprávné považujeme vymezení podmínek bezúhonnosti, jestliže se nemá 
považovat za bezúhonnou „osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný 
trestný čin, pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku, pokud se 
na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“. 
Uvedená formulace navrhovaného ustanovení vykazuje nepřesnost z hlediska 
správnosti klasifikace pojmů. Klasifikace trestných činů na úmyslné, hospodářské 
a majetkové se neopírá o jediné (stejné) klasifikační kritérium, jak vyžadují logická 
pravidla klasifikace. Důvodová zpráva k citovanému ustanovení v tomto směru také 
nic neuvádí („Zákon v navrhovaném ustanovení § 5 upřesňuje, co pro své účely 
rozumí bezúhonností osoby, s důrazem na úmyslné trestné činy, trestné činy 
majetkové a hospodářské.“). 
Správná dikce by proto měla znít např. takto:   
„Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 
jakýkoli úmyslný trestný čin anebo pro takový trestný čin spáchaný z nedbalosti, 
jímž by se zpronevěřila statusu veřejné prospěšnosti, o který žádá. To neplatí, pokud 
se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.“ 
Do důvodové zprávy by pak bylo možné doplnit tento text: „Odsouzení osoby za 
jakýkoli úmyslný trestný čin bude překážkou bezúhonnosti bez dalšího, protože je 
obecně neslučitelné se statusem veřejné prospěšnosti a mohlo by ho zbytečně 
zpochybňovat. Naproti tomu u trestných činů spáchaných z nedbalosti se jeví v  
zájmu zamezení přílišného dosahu této překážky jako vhodné omezit okruh těchto 
trestných činů jejich povahou, která věcně navazuje na podstatu a charakter veřejné 
prospěšnosti, o jejíž status se uchází pachatel takovéhoto nedbalostního trestného 
činu. Proto např. pravomocné odsouzení za trestný čin neoprávněného nakládání s 
chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti podle 
§ 300 tr. zákoníku vylučuje přiznání statusu veřejné prospěšnosti právnické osobě 
podle § 4 odst. 2 písm. k) návrhu zákona.“. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 5 bude přeformulováno 
následovně: 

 

Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro přečin spáchaný v 
souvislosti s činností přispívající k dosahování 
obecného blaha nebo pro zločin. To neplatí, 
pokud se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. 

 

K § 7: 
Za účelem doložení bezúhonnosti si má soud vyžádat výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Je však otázkou, jestli v situaci, kdy má soud ověřit bezúhonnost žadatele o 
status veřejné prospěšnosti, by si neměl vyžádat podle § 2 odst. 1 a § 10 odst. 4 
zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, spíše opis z 
evidence Rejstříku trestů, nikoliv jen výpis, jak zní zákonná dikce. Tím by mohl lépe 
posoudit splnění zákonné podmínky „… pokud se na ni nehledí, jako by nebyla 
odsouzena …“, kterou nelze zjistit jen z výpisu z evidence Rejstříku trestů, protože 
je uvedena pouze v jeho opise. 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že pro účely doložení 
bezúhonnosti ve smyslu návrhu zákona bude 
výpis z evidence Rejstříku trestů dostatečný. 

K § 8 odst. 1 bod 3: Vysvětleno 
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V tomto ustanovení se používá pojem „obecně prospěšná společnost“, kterou již není 
možné zakládat (viz § 3050 občanského zákoníku). Občanský zákoník zakotvuje 
pojem veřejně prospěšná právnická osoba. Z navrhovaného ustanovení není zcela 
zřejmé, zda jeho účelem je pro zde uvedený případ vymezit vztah mezi obecně 
prospěšnými společnostmi vzniklými podle dřívější právní úpravy a veřejně 
prospěšnými právnickými osobami podle nové právní úpravy, anebo jde o 
legislativní chybu či něco jiného. Na uvedené ustanovení navazuje v části sedmé 
věnované změně zákona o obchodních společnostech a družstvech ustanovení § 30, 
podle kterého se v § 772 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, 
který zní: „(3) Určí-li tak stanovy, nabídne likvidátor likvidační zůstatek podle věty 
první právnické osobě se statusem veřejné prospěšnosti s účelem obdobným tomu, za 
kterým bylo založeno sociální družstvo.“. 

 
Ustanovení má reagovat na ustanovení § 4 odst. 
4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, které zapovídá (ve 
vztahu k existujícím OPS), aby jejich 
zakladatelské právní jednání určilo, že 
likvidátor nabídne likvidační zůstatek jiné 
právnické osobě, než jen OPS; to je ve srovnání 
s jinými právnickými osobami nestandardní a 
v zásadě nevhodné omezení.  
 
Jelikož již nelze novelizovat zmíněný zákon, je 
třeba pravidlo upravit v návrhu zákona.  
 
 

K § 15 odst. 3: 
Do citovaného ustanovení je vhodné doplnit, že poruší-li členové statutárního orgánu 
svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, jsou za splnění dalších předpokladů 
povinni k náhradě škody. 

Neakceptováno 
 
Povinnost k náhradě škody vyplývá z obecných 
právních předpisů. 

Návrh zákona počítá s řešením, že o přiznání statusu veřejné prospěšnosti, stejně 
jako o dalších věcech souvisejících s tímto statusem, budou rozhodovat soudy. 
Z níže uvedených důvodů se domníváme, že návrh nedostatečně zdůvodňuje, proč 
by měly být právě soudy orgány příslušnými k rozhodování věcí souvisejících se 
statusem veřejné prospěšnosti. Zároveň návrh nezapadá do deklarovaného cíle 
zvyšování výkonnosti justice (viz webové stránky provozované Ministerstvem 
spravedlnosti, dostupné na adrese www.reformajustice.cz/ejustice/). 
Návrh předpokládá, že rozhodnutí o právu na zápis bude učiněno na základě splnění 
podmínek podle návrhu (§ 12 návrhu zákona), které v zásadě spočívají v předložení 
stanovených listin (§ 2 a násl.). V této souvislosti není zřejmé, proč by se o zápisu 
mělo rozhodovat v soudním řízení, které je obecně finančně a časově náročné. 
Ověření splnění zákonem stanovených podmínek nepředstavuje úkon, který by 
s ohledem na svou právní náročnost musel být svěřený soudům. Podle § 17 a násl. 
návrhu má dále platit, že soud má za stanovených podmínek rozhodnout o odnětí 
statusu i bez návrhu. Návrh zákona však nespecifikuje, zdali uvedené znamená, že 
soud má z úřední povinnosti povinnost i následně kontrolovat plnění podmínek pro 
zápis. Takovéto řešení by pro příslušné soudy představovalo značnou finanční i 
časovou zátěž. 
Důvodová zpráva dále uvádí, že i v situaci, kdy by o věcech souvisejících se 

Vzato na vědomí 
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statusem rozhodovaly jiné orgány, k zatížení soudní soustavy by přesto docházelo 
v souvislosti se soudním přezkumem rozhodnutí správního orgánu. Tato zátěž by ale 
byla pravděpodobně nepoměrně nižší než v případě, kdy by soudy rozhodovaly o 
každé věci související se statusem. 
Příklady zahraničních právních úprav, na které důvodová zpráva odkazuje, ukazují, 
že v zahraničí o statusu veřejné prospěšnosti rozhodují až na výjimky jiné než soudní 
orgány. Přesto však tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií uvádí u subvarianty A, 
podle níž by o otázkách spojených se statusem rozhodovaly soudy, nejvyšší bodové 
hodnocení (5 bodů) v rámci kritéria komparativního hlediska. Ze zahraničních 
příkladů navíc vyplývá, že příslušné orgány bývají určeny v závislosti na benefitech 
spojených se získáním statusu (např. finanční úřady v případě daňových benefitů). 
Navrhovaná úprava ale počítá především s úpravou většiny benefitů až do budoucna. 
Pokud by bylo jednoznačně stanoveno, jaké benefity se se statusem pojí, bylo by 
možné vhodněji určit orgány příslušné k rozhodování ve věcech souvisejících se 
statusem veřejné prospěšnosti. 

ÚOHS V případě, že by právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti splňovala 
definiční znaky podniku (tj. provozovala ekonomickou činnost, tedy činnost 
spočívající v poskytování zboží a služeb na trhu) a byla v souladu s jiným právním 
předpisem příjemcem podpory, u které hrozí naplnění definičních znaků veřejné 
podpory dle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, bylo by nutné poskytnutí 
této podpory ošetřit dle pravidel veřejné podpory. V takovém případě doporučuji 
konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

Vzato na vědomí 

ÚOOÚ 
 
Vít Zvánovec  
legislativa@uoou.cz 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část E obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“), je nezbytné přepracovat.  
Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních 
údajů. Je přitom nejasné, co předkladatel myslí větou: „Současná právní úprava 
nemá obecný dopad ve vztahu k ochraně soukromí.“ Stejně tak je nejasný pojem: 
„obdobný dopad“ a „určitý dopad“. 
Věta: „Charakter, rozsah a formu  takto publikovaných údajů lze s ohledem na 
vymezený účel zákona a fakultativnost statusu pokládat za přiměřené,“ do DPIA 
nepatří, a to ze dvou důvodů: a) to, že zpracování osobních údajů stanovené 
zákonem je přiměřené, je nutno pokládat za samozřejmé a b) zcela absentuje popis 
úvahy, jak předkladatel k tomuto závěru došel. 
Věta: „V podrobnostech k výroční zprávě a dalším povinnostem právnické osoby se 
statusem srovnej zvláštní část důvodové zprávy,“ by měla být konkretisována, aby 

Akceptováno 
 
Bylo upraveno. 
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čtenáři ušetřila pracné hledání. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda 
osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést 
jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, 
veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. Naprosto je nezbytné 
vyhodnotit zejména § 7. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V 
takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních 
údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu 
dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno 
i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z 
těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní 
úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 
takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 
popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, 
ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 
synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným 
právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro 
to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro 
upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která 
zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o 
ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; popis se uvádí, i 
pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů 
a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních 
údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 
vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o 
ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je 
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třeba převzít. 
Tato připomínka je zásadní. 

V § 2 písm. b) se bod 1 zrušuje.  
Odůvodnění: 
Bezúhonnost orgánů nemůže mít vliv na veřejnou prospěšnost právnické osoby. V 
důvodné zprávě zcela absentuje jakýkoliv pokus o vysvětlení tohoto kritéria. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
  
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 

V § 4 se odstavec 2 zrušuje.  
Odůvodnění: 
Výčet činností přispívající k dosahování obecného blaha je krajně arbitrární. Byť je 
toliko demonstrativní jeho účelovost by byla neblahým výkladovým měřítkem. Za 
všechny lze uvést, že například provozování sportu, tedy i ryze profesionálního, je a 
priori činností přispívající k dosahování obecného blaha, zatímco pěstování 
sociálního dialogu již nikoliv. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Stanovení demonstrativního výčtu je vhodné z 
hlediska srozumitelnosti právní úpravy pro 
běžné uživatele a má za cíl zjednodušení 
aplikační praxe. Též je třeba vnímat, že 
demonstrativní výčet je zejména neziskovým 
sektorem podporován. 
 
Ve výčtu se jedná o činnosti, které zpravidla 
představují činnost přispívající k dosahování 
obecného blaha. Výkon činnosti uvedené v 
navrhovaném výčtu však samozřejmě není 
dostatečnou podmínkou k naplnění zákonné 
podmínky činnosti přispívající k dosahování 
obecného blaha. Platí, že pro zápis statusu je 
třeba splnit všechny materiální podmínky. 

V § 5 se slova „úmyslný trestný čin“ nahrazují slovem „zločin“.  
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva zcela mlčí o tom, proč je kritériem bezúhonnosti právě úmyslnost 
spáchání trestného činu. Jako příklad lze uvést trestný čin pomluvy podle § 184, 
poškození geodetického bodu podle § 278, poškození lesa podle § 295 či neplnění 
odvodní povinnosti podle § 370 NTZ. Na druhé straně údaje pachatelů závažných 
trestných činů spáchaných ve formě vědomé či hrubé nedbalosti, jejichž následkem 
mohou být škody na životech či zdraví řady dalších lidí, jako je kupříkladu usmrcení 
z nedbalosti podle § 143 či obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273 NTZ, 
překážkou bezúhonnosti nejsou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 5 bude přeformulováno 
následovně: 

 

Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro přečin spáchaný v 
souvislosti s činností přispívající k dosahování 
obecného blaha nebo pro zločin. To neplatí, 
pokud se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. 
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V § 7 se odstavce 2 až 4 zrušují.  
Odůvodnění: 
Není důvodné, aby si uchazeč o status veřejné prospěšnosti opatřoval cizozemské 
výpisy, když je českou osobou a když je smí v řadě případů nahradit čestným 
prohlášením. Institut čestného prohlášení, navíc učiněného v cizině, do zákona 
nepatří. Čestné prohlášení je náhradní důkaz; zde však nic nedokazuje. Navíc zde 
budou obtíže spojené s úředním překladem. V neposlední řadě je časový test v 
odstavci 5 je nepřípadný, neboť doba 3 měsíců není zárukou aktuálnosti. Důvodová 
zpráva se smrskla na větu: „Dále se v ustanovení § 7 navrhuje upravit způsoby, 
kterými se dokládá bezúhonnost, a to zejména u osob, které jsou cizincem nebo 
zahraniční právnickou osobou“ a nijak neobjasňuje všechny tyto instituty a jejich 
účelnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Cizinec nebo zahraniční právnická osoba jsou 
povinni doložit svou bezúhonnost výpisem 
cizího státu. Nevydává-li cizí stát výpis, postačí 
četné prohlášení. Viz důvodová zpráva k § 7. 
 
Časový test tří měsíců byl doplněn požadavkem 
na aktuálnost dokumentů. 

Lze doporučit, aby zvláštní část důvodové zprávy byla členěna na paragrafy. 
Odůvodnění: 
Změnová část zvláštní části důvodové zprávy je členěna na části, což je však 
nepřehledné, protože vyšší dělení právního předpisu je toliko pomocné a primárně 
vyjadřuje systematiku. Základním článkem právního předpisu je paragraf. 
Předkladatel zde porušuje článek 9 odst. 4 větu první LPV, která zní: „Zvláštní část 
důvodové zprávy se člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného zákona, nebo v 
případě novely zákona podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely.“ 

Akceptováno 

Ustanovení § 1 se zrušuje. 
Podobné monology zákonodárce do zákona nepatří. K vysvětlení účelu zákon slouží 
dokument vysvětlující jednotlivé právní normy zákona, tj. důvodová zpráva. 

Neakceptováno, vysvětleno 

Ustanovení § 20 se zrušuje. 
Odůvodnění: 
Řízení o odnětí statusu je provisorní záležitost, která do veřejného seznamu nepatří. 
Tam patří teprve výsledek takového řízení. Jak správně uvádí důvodová zpráva: „Již 
samotná skutečnost tohoto zápisu může mít nevratné nebo závažné následky na 
činnost dotčené právnické osoby.“ 

Neakceptováno 

Ustanovení § 23 se zrušuje. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva toto zásadní odnětí nabytých práv odůvodňuje podstatnými 
změnami ve vnitřních poměrech právnické osoby. Jenže to by mělo vést toliko řízení 
o odnětí statusu, je-li pro to důvod, nikoliv tento závěr presumovat vždy. 

Vzato na vědomí 
 
V případě změny právní formy a odštěpení by 
měl být status zachován. 
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Ustanovení § 29 se zrušuje. 
Odůvodnění: 
Zákon nemá mít preventivní charakter. Zákon má reagovat na problém. Předjímat, 
že k problému dojde, ačkoliv zcela chybějí jakákoliv relevantní data, je 
nehospodárnou zátěží legislativy. 
K věci samé lze podotknout, že soukromoprávní ochrana veřejných práv je naopak 
progresivní záležitostí, neboť instituce k tomu určené jsou mnohdy přetížené a 
selekce nápadu se její jako nezbytnost, takže stát by měl tyto aktivity podporovat a 
nikoliv jim brát zákonný podklad. 

Akceptováno jinak 
 
Na místo změny občanského zákoníku se 
navrhuje změna zákona o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob tak, aby 
reflektoval doplnění § 21 návrhu (je řešena 
situace, kdy se právnická osoba vzdá statusu po 
zahájení řízení o odnětí statusu).  

SMSČR 
 
Mgr. Tomáš Chmela 
tajemnik@smscr.cz 

Obecná připomínka k navrhovanému předpisu: Požadujeme zařadit mezi relevantní 
právní formy dotčených subjektů, které budou mít nárok získat statut veřejné 
prospěšnosti také zájmová sdružení právnických osob. 
Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že subjekty požívající této právní formy 
jsou často zcela zjevně klasifikovatelné jako nestátní neziskové organizace servisní, 
příp. advokační. Akceptací tohoto návrhu lze předejít založení diskriminačního 
prostředí tomuto typu nestátních neziskových organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti má 
při splnění zákonných podmínek každá 
právnická osoba soukromého práva (vyjmuty 
jsou ty zřízené zákonem nebo rozhodnutím 
orgánu veřejné moci – viz § 2 odst. 2 návrhu).  
 
Zájmové sdružení právnických osob předvídané 
ustanoveními § 20f a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, a § 3051 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, je v souladu s 
ustanovením § 20i zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, právnickou osobou, která 
může být při splnění zákonných podmínek 
právnickou osobou veřejně prospěšnou, resp. jí 
může být přiznán status veřejné prospěšnosti. 

Připomínka k Hlavě II. §2 a): Požadujeme nahradit formulaci „v souladu se svým 
posláním“ slovy „se svým zapsaným účelem“. 
V zakladatelských právních jednáních zapsaných spolků (z pohledu SMS ČR např. 
místních akčních skupin), je vymezen účel těchto spolků. Toto vymezení účelu je 
přímo požadováno občanským zákoníkem. Terminologie zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti tak může být rozporná s občanským zákoníkem a tedy i rozporná ve 
vztahu lex generalis – lex specialis. Následkem tohoto rozporu by mohla nastat 
povinnost zapsaných spolků změnit svá zakladatelská právní jednání se všemi 
negativními důsledky. (Občanský zákoník ve svém § 218 stanovuje: 
Založení spolku 
§ 218 
Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň 
a) název a sídlo spolku, 

Vysvětleno 
 
Veřejně prospěšná právnická osoba je 
vymezena v ustanovení § 146 občanského 
zákoníku. Jedná se o obecné ustanovení pro 
všechny právnické osoby. Jedním ze zde 
uvedených kritérií je, aby posláním právnické 
osoby bylo přispívat v souladu se 
zakladatelským právním jednáním vlastní 
činností k dosahování obecného blaha.  
Poslání právnické osoby nebude údajem 
zapisovaným do veřejného rejstříku a nebude 
ani nutnou součástí zakladatelského právního 
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b) účel spolku, 
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 
práva a povinnosti vznikat, 
d) určení statutárního orgánu.) 
Tato připomínka je zásadní. 

jednání. Případné ustanovení zakladatelského 
právního jednání o poslání právnické osoby 
bude toliko deklarací vůle právnické osoby, 
která není pro naplnění zákonné podmínky 
veřejné prospěšnosti, resp. statusu veřejné 
prospěšnosti, ani nutné ani dostatečné. Poslání 
právnické osoby je materiálním znakem, který 
bude soud posuzovat v souladu se skutečným 
stavem věcí.   
Dále platí, že termíny „poslání“ a „účel“ 
nevymezují stejné množiny skutkových 
případů. 
 
To však nic nemění na skutečnosti, že k získání 
statusu veřejné prospěšnosti je nezbytné, aby 
v souladu s ustanovením § 146 občanského 
zákoníku bylo posláním právnické osoby 
přispívat v souladu se zakladatelským právním 
jednáním vlastní činností k dosahování 
obecného blaha. 

Připomínka k Hlavě II. §4 (2) c): Doporučujeme přeformulovat na „komunitního 
nebo lokálního rozvoje a komunitně vedeného místního rozvoje realizovaného 
místními akčními skupinami“ 
Činnost místních akčních skupin prostřednictvím metody komunitně vedeného 
místního rozvoje je činností přispívající k dosahování obecného blaha s významným 
rozvojovým aspektem podmíněným principy partnerství a víceúrovňové správy. 
Navrhujeme proto, aby tato činnost byla v zákoně jako činnost přispívající 
k dosahování veřejného blaha výslovně zmíněna a klasifikována.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) 
zahrnuje i činnost „komunitně vedeného 
místního rozvoje realizovaného místními 
akčními skupinami“. 

Připomínka k Hlavě II. §2 b) 1.: Doporučujeme nahradit formulaci „na její 
rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby“ slovy „ na její rozhodování 
mají vliv jen bezúhonné osoby“.  
Vymezení pojmu podstatný vliv bude náročné a zbytečné. Výklad tohoto pojmu 
bude uskutečněn soudy prostřednictvím judikatury. Této judikatury bude možné 
dosáhnout pouze na základě sporů, které budou soudům předloženy, a které budou 
tyto soudy řešit. 

Vysvětleno 
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Připomínka k Hlavě II. §5 (1): Doporučujeme vypustit slovo „podstatný“. Aby 
terminologie logicky a bezrozporně navazovala na předešlá ustanovení. 

Vysvětleno 
 

Připomínka k Hlavě II. §5 (2): Doporučujeme vypustit slovo „podstatný“. Z důvodu 
navazující terminologie. 

Vysvětleno 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka 
zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz 

K § 17 odst. 2 – nelze souhlasit s obecnou povinností uloženou orgánům veřejné 
moci – není zřejmé, zda při své činnosti tedy budou tyto orgány zkoumat, jestli jsou 
naplněny podmínky veřejné prospěšnosti stanovené tímto zákonem, např. v případě 
registrací sociálních služeb by se jednalo o významné rozšíření oprávnění 
registračního orgánu, kdy není zřejmé, zda při kontrole plnění podmínek pro 
registraci by mělo být zjišťováno případné plnění podmínek veřejné prospěšnosti. Za 
nezbytné považuji zpřesnění informační povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Cílem návrhu je, aby orgán veřejné moci, který 
při výkonu své činnosti zjistí, že je zde 
skutečnost, která je důvodem pro odnětí 
statusu, o tomto vyrozuměl soud. Jde toliko o 
skutečnost, která vyjde při činnosti prováděné 
orgánem veřejné moci najevo. Jinými slovy se 
jedná o povinnost vyrozumět soud v případě 
pasivního získání informace o dané skutečnosti, 
nikoli o povinnost tyto informace aktivně 
vyhledávat a předávat. Obdobné ustanovení 
nalezneme např. v § 80 zákona o veřejných 
rejstřících.   
 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 

K § 2 – definici veřejné prospěšnosti podává ustanovení § 146 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“); ustanovení § 
147 potom odkazuje na podmínky, které mají být stanoveny jiným právním 
předpisem (připomínkovaným návrhem) – z ustanovení § 146 a 147 OZ usuzuji, že 
by měl tento návrh stanovit další podmínky, nikoliv ty již vymezené ustanovením § 
146 OZ. Přesto § 2 návrhu zákona toliko opisuje znaky veřejné prospěšnosti 
vymezené uvedeným ustanovením OZ – ustanovení považuji za nadbytečné – 
dostačující by bylo odkázat na ustanovení § 146 OZ – tím by rovněž bylo zajištěno, 
že znění podmínek bude totožné s OZ a nebude nezbytné měnit text zákona v 
případě změny OZ. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 
 
Zároveň však pravidlo § 2 specifikuje, že zákon 
o statusu veřejné prospěšnosti nestanovuje 
podmínky pro získání statusy, ale má jen 
stanovit způsob, jakým bude splnění podmínek 
(stanovených OZ), doloženo. Zákon o statusu 
veřejné prospěšnosti nemá stanovovat další 
podmínky nad rámec občanského zákoníku.  

K § 4: 
1.1. § 4 odst. 1 – text lze považovat za definici kruhem částečně opět opisující § 
146 OZ – lze považovat za nadbytečné, navrhuji vypustit. 
1.2. § 4 odst. 2:  

Částečně akceptováno, částečně 
neakceptováno 
 
Akceptována byla připomínka k § 4 odst. 1 a k 
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1.2.1.  § 4 odst. 2 písm. d) – přestože jde o výčet demonstrativní, není 
zřejmé, proč byly vybrány (zdůrazněny) pouze a právě uvedené 
diskriminační znaky – doporučuji použít výčet uvedený v ustanovení § 
2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.2.2.  § 4 odst. 2 písm. h) – doporučuji rozšířit o opuštěná zvířata (není 
zřejmé, zda opuštěná zvířata lze podřadit pod kategorii „ohrožených 
zvířat“); 

1.2.3.  § 4 odst. 2 písm. t) – není zřejmé, zda může jít i o provozování tzv. 
profesionálního sportu – lze považovat za velmi diskutabilní, zda jde o 
veřejně prospěšnou činnost – či přispívající k dosahování obecného 
blaha. 

§ 4 odst. 2 písm. d). 
Ve zbytku připomínka akceptována nebyla. 

K § 5 – návrh zákona za bezúhonnou nepovažuje pouze osobu pravomocně 
odsouzenou pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný 
čin proti majetku; je ovšem otázkou, zda by za bezúhonnou měla být považována i 
osoba, která se dopustila nedbalostního trestného činu souvisejícího s činností 
organizace (viz obdobná úprava např. v ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 5 bude přeformulováno 
následovně: 

 

Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro přečin spáchaný v 
souvislosti s činností přispívající k dosahování 
obecného blaha nebo pro zločin. To neplatí, 
pokud se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. 

K § 6 odst. 2 – nelze souhlasit s obecně definovanou možností prominutí jednoho ze 
znaků veřejné prospěšnosti definované ust. § 146 OZ 

Neakceptováno 
 
Ustanovení cílí zejména na veřejně prospěšné 
právnické osoby, které se věnují práci 
s osobami po výkonu trestu. Tyto osoby mohou 
být i s ohledem na specifické poslání těchto 
právnických osob, osobami, které mají 
podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby. 

K § 12 odst. 4 – domnívám se, že poznamenání do spisu řeší pouze správní řád, 
nikoliv procesní předpisy upravující jednání před soudy 

Neakceptováno 

K § 15 odst. 2 – je diskutabilní, zda ustanovení nejde na rámec předpokládaného 
obsahu zákona (viz § 147 OZ). 

Neakceptováno 
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Krajský úřad Pardubického kraje 
 
JUDr. Miroslav Mocek, MPA 
miroslav.mocek@pardubickykraj.cz 

Návrh předmětného zákona se jen okrajově zmiňuje o příspěvkových organizacích 
zřizovaných územními samosprávnými celky či státem v tom smyslu, že i tyto 
subjekty mohou žádat o udělení statusu veřejné prospěšnosti, byť to předkladatel 
příliš nepředpokládá. Nad rámec této připomínky se Pardubický kraj domnívá, že 
v případě propojení statusu veřejné prospěšnosti s určitou výhodou budou naopak o 
tento status usilovat i uvedené subjekty. V tomto směru není jediný důvod, proč by 
pro příspěvkové organizace zřizované státem či územními samosprávnými celky 
nebyla taková možnost zajímavá. Hlavním předmětem této připomínky je ale 
skutečnost, že jedna z podmínek pro udělení předmětného statusu je i zřízení 
kontrolního orgánu v rámci struktury žádajícího subjektu. V tomto směru 
navrhovatel mimo jiné předkládá i novelu školského zákona, který umožní zřizovací 
listinou zřídit kontrolní orgán u školské právnické osoby. Školskou právnickou 
osobou ale může být i příspěvková organizace zřizovaná územním samosprávným 
celkem (Pardubický kraj tímto způsobem zřizuje cca 80 školských právnických 
osob). Tímto způsobem ale dojde k významné disproporci oproti jiným typům 
příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace jsou v prostředí územní 
samosprávy zřizovány na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, který se ale v rámci navrhovaného 
právního předpisu nemění. V takovém případě by tedy nastala situace, kdy 
příspěvkové organizace nepůsobící jako školská právnická osoba nebudou moci 
zřídit kontrolní orgán, a tudíž ani získat status veřejné prospěšnosti. Příspěvkové 
organizace jsou obecně považovány za subjekty veřejného práva, a tudíž právní 
předpisy upravující jejich fungování nelze vykládat „soukromoprávním“ způsobem, 
tedy „co není zákonem zakázáno, je povoleno“. Absence zákonné možnosti zřídit u 
příspěvkové organizace kontrolní orgán tedy znamená faktickou nemožnost jeho 
zřízení a tím i nemožnost naplnit podmínky pro udělení statusu veřejné prospěšnosti. 
Jistou možností, jak předejít tomuto stavu, je přiřazení role kontrolního orgánu 
zřizovateli. Z faktického pohledu lze jednoznačně konstatovat, že zřizovatel plní roli 
kontrolního orgánu a je vybaven kompetencemi předvídanými navrhovanou právní 
úpravou. Navrhovaná právní úprava ale dle našeho názoru z okruhu možných 
kontrolních orgánů zřizovatele vylučuje, protože tato role nevzniká zřízením, tak jak 
předvídá návrh zákona. 
S ohledem na výše uvedené tedy navrhujeme, aby předmětný návrh byl rozšířen o 
úpravu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
rovněž i zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v tom smyslu, že i 
příspěvkové organizace zřizované podle těchto právních předpisů budou moci 
zřizovat kontrolní orgány a tudíž budou mít možnost naplnit podmínky pro zisk 
statusu veřejné prospěšnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Možnost zápisu statusu bude vyhrazena pouze 
pro právnické osoby soukromého práva. 
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K § 4 odst. 2: dle platného znění Legislativních pravidel vlády (čl. 26/4) musí po 
vyčerpání písmen následovat nový odstavec, což u tohoto ustanovení nebylo 
dodrženo. 

Akceptováno 

Krajský úřad Zlínského kraje 
 

Přijetí zákona bez vazby na úpravu materiálních benefitů pro všechny veřejně 
prospěšné subjekty považujeme za nadbytečné. Krajské samosprávy zřizují a 
zakládají řadu subjektů, které jsou určeny k plnění veřejně prospěšných cílů, tedy za 
jiným účelem, než je dosažení zisku, avšak tato jejich veřejně prospěšná činnost není 
dosud nijak zohledněna a ani navrhovaná právní úprava nepřináší v tomto smyslu 
změnu. Pakliže důvodová zpráva uvádí, že přijetím zákona dojde zejména u veřejně 
prospěšných obchodních korporací k odstranění nerovného postavení v rámci 
neziskového sektoru, pak je třeba říci, že pouhé udělení statusu bez dalších 
návazností v ekonomické rovině, tuto situaci nijak neřeší. Přijetí zákona bez vazby 
na úpravu dalších především daňových předpisů považujeme za nesplnění celé vize 
veřejné prospěšnosti dle § 146 OZ. 

Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 

§ 2 odst. 2 – nabytí z poctivých zdrojů,  přitom v § 9 není požadavek na prokázání 
zdrojů peněz v základním kapitálu, když se bude nová společnost zakládat,  co když 
tam někdo vloží např.  10 mil. v hotovosti anebo je daruje (nabytí z poctivých zdrojů 
se tak jeví dost proklamativní). 

Neakceptováno 

§ 12 – doplnit ustanovení, že soud nebude po navrhovateli požadovat doložení 
splnění podmínek pro zápis statusu veřejné prospěšnosti, může-li si je zjistit ze 
sbírky listin vedených tímto soudem, nebo z registrů do nichž má přístup. Toto by 
mělo zajistit, aby soud zbytečně nepožadoval např. po ústavech nebo o.p.s. listiny, 
které tyto osoby již založily do sbírky listin u stejného soudu.  

Akceptováno 

§ 15 – výpočet hranice zde uvedené je zbytečně komplikovaný, jednodušší a 
přehlednější by bylo stanovení pevné hranice 50.000,- Kč. Dále doplnit, že pokud se 
jedná o smlouvu uzavíranou se státem, krajem nebo obcí, tak se na ní povinnost 
vyhotovovat kontrolní zprávu nevztahuje, je-li tato smlouva zároveň zveřejněna 
v registru smluv. U těchto osob (stát, samosprávy) je hospodárné nakládání 
s majetkem vyžadována zvláštními právními předpisy a zveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí dostatečnou transparentnost procesu. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k předpokladu, že status veřejné 
prospěšnosti budou moci získat právnické 
osoby rozličným majetkových poměrů, nelze 
určit jednotnou pevnou hranici pro všechny. V 
případě právnických osob, které běžně 
disponují s finančními prostředky ve větším 
objemu, se jeví jako nepřiměřené a příliš 
zatěžující trvat na dodržení stanoveného 
postupu u všech transakcí (fakticky totiž hranici 
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50 000 Kč překročí téměř každá transakce). 
 
Pro výjimku ve prospěch smluv uzavíraných se 
státem, krajem nebo obcí neshledáváme důvod. 
Mechanismus upravený v § 15 má sloužit k 
ochraně zájmů veřejně prospěšné právnické 
osoby, nikoliv státu, kraje či obce. Smlouva, 
která bude z hlediska zvláštních předpisů 
hodnocena jako hospodárná pro stát, kraj, obec, 
nemusí být stejně výhodná pro veřejně 
prospěšnou osobu. Navíc by zde vyvstala 
složitá otázka, jak řešit případy, kdy stát, kraj, 
obec svou povinnost nesplní. 

Krajský úřad Jihomoravského 
kraje 
 
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.  
heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz 
 

1. k § 3 – „Právo  na  zápis  statusu  nemá  právnická osoba, které byl  v posledních 
5 letech status odňat.“: 
dobu 5 let, po kterou  není  možné  realizovat  právo na zápis  statusu  po jeho odnětí, 
považujeme za nepřiměřeně dlouhou, která by mohla dotčenou právnickou osobu 
poškozovat, a to vzhledem ke sníženým příležitostem její podpory; tuto dobu nelze 
zkrátit ani změnou ve vnitřní organizaci právnické osoby, a proto ji navrhujeme 
zkrátit; 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Lhůta bude zkrácena na 3 roky. 

k § 4 odst. 2 písm. za) – „Činností přispívající k dosahování obecného blaha podle 
odstavce 1 je zejména činnost v oblasti vyznávání náboženské víry a poskytování 
duchovní pomoci…“: 
ČR jakožto sekulární stát není vázána žádnou náboženskou ideologií, církev je od 
státu odloučena; činnosti v oblasti vyznávání náboženské víry by se měly ponechat 
pouze ve správě církví a není vhodné je zvýhodňovat v neziskovém, resp. veřejně 
prospěšném sektoru; naopak  u charitativních organizací zřizovaných či 
podporovaných náboženskými organizacemi je status veřejné prospěšnosti vhodný; 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

k § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. – „na podílu na likvidačním zůstatku nebude tomu, komu 
náleží podle jiného zákona, vyplaceno více, než je výše jeho splaceného nebo 
vneseného vkladu do základního kapitálu, v době splatnosti podílu na likvidačním 
zůstatku, a že zbylý likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické osobě se 
statusem s obdobným účelem“:  
jakým klíčem bude vybírána právnická osoba se statusem s obdobným účelem?; toto 
ustanovení vyvolává obavy z možného korupčního jednání, a to vzhledem k 
potenciálně vysokým částkám likvidačních zůstatků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Obdobné pravidlo obsahuje občanský zákoník 
v úpravě spolků (§ 272) a nadací (§ 379). 
Výběr je pravomocí likvidátora, který je 
povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. 
Při výběru je povinen zohlednit, zda má 
právnická osoba se statusem veřejné 
prospěšnosti účel, co nejbližší likvidované 
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právnické osobě. 
k návrhu zákona  
část třetí „Změna zákona o myslivosti“, novelizační bod 3 – v nově doplněném § 28 
odst. 7 větě první slova „práva na zápisu“ nahradit slovy „práva na zápis“;  

Akceptováno 

k důvodové zprávě  
1. obecná část, část A., str. 2 - v tabulce „SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA“, 

části 3.3 za slovo „právnická“ doplnit slovo „osoba“; 
2. obecná část, část A., str. 4 – v čl. 1.1.2. odst. 2 slova „čili nic“ nahradit slovy „čili 

nikoliv“; 
3. obecná část, část A., str. 20 - v čl. 2.2. v části „PŘÍNOSY Varianty I“ a v části 

„NÁKLADY Varianty I“ je namísto konkretizace přísl. části důvodové zprávy, na 
níž je odkazováno, tučným písmem nesprávně uvedeno: „Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.“; tatáž chyba je uvedena i na str. 21 – v čl. 2.3. v části „Varianta II – 
nelegislativní řešení“ a na str. 25 - v čl. 2.4.1.A. v části „PŘÍNOSY Subvarianty 
IA“; 

4. obecná část, část C., str. 38 - slovo „dosah“ nahradit slovem „dopad“ [v souladu 
s čl. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády]. 

Akceptováno 

Krajský úřad Plzeňského kraje 
 
JUDr. Renáta Bůžková 
renata.buzkova@plzensky-kraj.cz 

K části třetí – změna zákona o myslivosti: V bodě 1. (§ 21 odst. 1) je chybně namísto 
vložení nového písmene g) uvedeno písmeno b). Navrhuje se chybu opravit. 

Akceptováno 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
 
Bc. Drahomíra Nytrová 
nytrova.d@kr-ustecky.cz 
 
 

K návrhu zákona obecně 
Navrhujeme, aby do předkládaného návrhu zákona byla zahrnuta i část, která by 
odpovídajícím způsobem změnila zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v 
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, došlo také 
ke změně zákona o daních z příjmů. V původním návrhu změnového zákona bylo 
pracováno se statusem veřejné prospěšnosti, který nakonec nebyl zakomponován do 
novelizovaného znění zákona o daních z příjmů, protože navrhovaný zákon o statusu 
veřejné prospěšnosti nebyl přijat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Vyjádření KÚ Ústeckého kraje: 
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Ústecký kraj na své připomínce trvá, pokud 
nebude akceptována, dosáhne předkladatel 
toho, že statut veřejné prospěšnosti přinese z 
pohledu daňového nositelům takového 
označení horší nebo minimálně 
komplikovanější postavení než těm subjektům, 
které takové označení nést nemohou. Lze 
samozřejmě čekat na reakci Ministerstva 
financí a nic zásadního se nestane, jen smysl 
předkládaného zákona bude dočasně dostatečně 
naplněn v tom smyslu, že jeho smyslem 
samozřejmě není poskytovat daňové bonusy, 
Ústecký kraj pochybuje, že jeho smyslem bude 
je brát. 
 
Stanovisko MSp: 
Ze skutečnosti, že návrh zákona nespojuje 
status veřejné prospěšnosti s výhodami 
v daňové oblasti, nikterak nevyplývá, že by 
subjekty, jimž byl status udělen, byly daňově 
znevýhodněny. 

Krajský úřad Královehradeckého 
kraje 
 
Mgr. Petr Adámek 
padamek@kr-kralovehradecky.cz 
 

K § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2  
Navrhujeme daná ustanovení vypustit, neboť není zřejmé, jakým způsobem by mělo 
být ze strany orgánů veřejné moci toto ustanovení aplikované, tj. zda by neustále 
měly dané orgány veřejné moci v jakémkoli okamžiku (i když např. orgán veřejné 
moci nebude vůči právnické osobě jednat vrchnostensky) podrobovat právnické 
osoby testu, zda splňují předmětné skutečnosti (které jsou někdy velmi obecného 
charakteru).  
Takováto povinnost stanovená orgánům veřejné moci je velmi neurčitě stanovená, 
což bude její vymahatelnost po orgánech veřejné moci činit velmi problematickou. 
Je potřeba uvést, že o odnětí statusu rozhoduje soud i bez návrhu, přičemž bezesporu 
může podněty k zahájení takového řízení o odnětí podat kdokoli. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Cílem návrhu je, aby orgán veřejné moci, který 
při výkonu své činnosti zjistí, že je zde 
skutečnost, která je důvodem pro odnětí 
statusu, o tomto vyrozuměl soud. Jde toliko o 
skutečnost, která vyjde při činnosti prováděné 
orgánem veřejné moci najevo. Jinými slovy se 
jedná o povinnost vyrozumět soud v případě 
pasivního získání informace o dané skutečnosti, 
nikoli o povinnost tyto informace aktivně 
vyhledávat a předávat. Obdobné ustanovení 
nalezneme např. v § 80 zákona o veřejných 
rejstřících.   
 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 
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Hlavní město Praha K § 6 odst. 2 
S ohledem na charakter a význam statusu veřejné prospěšnosti jsme názoru, že  v § 6  
by měl být odstavec 2 bez náhrady vypuštěn.  
Zvláště  v  případě  osob, které mají podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné společnosti by měla být  podmínka bezúhonnosti stanovená v § 5 návrhu 
vždy splněna, a to bez možnosti jakéhokoliv prominutí. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení cílí zejména na veřejně prospěšné 
právnické osoby, které se věnují práci 
s osobami po výkonu trestu. Tyto osoby mohou 
být i s ohledem na specifické poslání těchto 
právnických osob, osobami, které mají 
podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby. 

Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje 
 
 

Obecná připomínka k návrhu 
Navrhujeme v návrhu zákona vymezit, zda se bude zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti vztahovat i na příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 
Příspěvkové organizace územních samosprávních celků jsou ze své podstaty 
zřizovány k plnění úkolů územních samosprávných celků a k zabezpečování veřejně 
prospěšných činností (§ 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Příspěvkové 
organizace dle našeho názoru naplní znaky veřejné prospěšnosti dle § 146 NOZ a 
mohly by požádat o právo na zápis statusu do veřejného rejstříku.  
Návrh zákona výslovně neuvádí, zda se použije, resp. nepoužije na konkrétní formy 
právnických osob soukromého nebo veřejného práva, ale v důvodové zprávě 
k zákonu předkladatel uvádí, že „Nelze také vyloučit, aby se o zápis statusu veřejné 
prospěšnosti teoreticky ucházela právnická osoba veřejného práva, byť se u ní 
zasazování se o veřejné blaho předpokládá. Nebylo by však důvodné jí právo na 
zápis statusu upírat. Proto lze za dotčené subjekty, ačkoli spíše hypoteticky, 
považovat též veřejnoprávní organizace.“ (str. 15 důvodové zprávy, kapitola „1.3 
Identifikace dotčených subjektů“).   

Vysvětleno 
 
Možnost zápisu statusu bude vyhrazena pouze 
pro právnické osoby soukromého práva. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 
 

K § 1 
V § 1 navrhujeme slova „a některé otázky spojené s odnětím statusu“ nahradit 
čárkou a slovy „odnětí statusu a následky výmazu statusu“. 
Navrhujeme přesněji vymezit některé pojmy v předmětu úpravy zákona bez použití 
pojmu „některé otázky“ v textu zákona. 

Neakceptováno 

K § 4 odst. 1   
Navrhujeme upřesnění definice činnosti přispívající k dosahování obecného blaha. 
Tato činnost je definována tzv. kruhem, a to jako činnost s cílem přispívat k 
dosahování obecného blaha. 

Neakceptováno 
 
Pojem obecného blaha není zákonem 
definovatelný, není kvantifikovatelný ani 
obecně kvalitativně vystižitelný, nesouvisí ani 
tak s právními vztahy, ale se společenským 
nastavením. Dosahování obecného blaha lze 
posuzovat jen ve vztahu ke konkrétní vymezené 
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činnosti, při zvážení souvisejících okolností. 
Jen takový přístup je v dané věci vhodný. 
Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 

K § 6 odst. 1  
Navrhujeme upřesnit, kdo je osobou mající podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby.  
V návrhu není definováno. 

Neakceptováno 

K § 12  
Navrhujeme doplnit ustanovení, podle kterého nebude soud požadovat doložení 
splnění podmínek pro zápis statusu veřejné prospěšnosti, může-li si je zjistit ze 
sbírky listin vedených tímto soudem nebo z registrů do nichž má sám přístup. 

Akceptováno 

K § 13 odst. 3 
V § 13 odst. 3 navrhujeme vypustit spojku „i“ ve slovech „provede i bez návrhu“. 
Navrhujeme vypustit v textu odstavce spojku „i“, neboť není z textu návrhu zcela 
jasné, zda může být zápis proveden jinak, než na základě vyrozumění soudu o 
rozhodnutí podle odstavce 2 návrhu zákona. 

Neakceptováno 

K názvu hlavy V „Porušení povinnosti právnické osoby se statusem a některé otázky 
spojené s odnětím statusu“ 
V názvu Hlavy V navrhujeme slova „a některé otázky spojené s odnětím statusu“ 
nahradit čárkou a slovy „odnětí statusu a následky výmazu statusu“. 
Navrhujeme změnit název hlavy v souvislosti s návrhem změny předmětu úpravy bez 
použití pojmu „některé otázky“ v textu zákona. 

Neakceptováno 

K § 25, Část druhá „Změna zákona o soudních poplatcích“ 
V § 25 navrhujeme za slova „zákona č. 87/2015 Sb.“ vložit čárku a slova „zákona č. 
161/2016 Sb.“ a slova „písmena i) až o)“ nahradit slovy „písmena i) až n)“. 
Platné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích bylo novelizováno také 
zákonem č. 161/2016 Sb. a v § 11 odst. 1 písmeno „o)“ není.  

Akceptováno 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
 
Ing. Petr Holý 
holy.p@kr-vysocina.cz 

Připomínka k § 4: 
Navrhujeme v § 4 odst. 2 následující znění písmena o): 
„o) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech 
ohrožujících život či majetek občanů a při jejich předcházení,“ 
Navrhujeme v § 4 odst. 2 doplnit za písmeno zb) nové písmeno zc), které zní: 
„zc) prevence dopravních nehod a negativních jevů v dopravě.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 4 odst. 2 písm. o) bude 
přeformulováno v návaznosti na připomínku 
Ministerstva vnitra, tak aby navazovalo na 
úpravu v zákoně č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, a v zákoně č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), které činnost v oblasti pomoci 
při přírodních a jiných katastrofách a 
podobných událostech a při jejich předcházení 
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upravují. 
 
Činnost v oblasti prevence dopravních nehod a 
negativních jevů v dopravě lze podřadit pod 
činnost ve výše uvedené oblasti. 

Připomínka k § 14 odst. 1 písm. c): 
Zákon v § 14 odst 1 písm. c) zavádí pojem „náklady na vlastní správu“, který v 
navrhovaném zákoně není jasně definován a není nikde definován v 
účetních/daňových zákonech. Neexistuje tudíž všeobecný postup, jak tyto náklady 
počítat. 
Navrhujeme proto pojem „náklady na vlastní správu“ lépe definovat, popř. § 14 odst. 
1 písm. c) vypustit ze zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o běžně užívaný právní pojem. 
Předvídaný je např. občanským zákoníkem 
v ustanovení § 338 a 358, která se týkají úpravy 
nadací, nebo v ustanovení § 403, které se týká 
úpravy ústavu; podle ustanovení § 358 odst. 3 
písm. e) se náklady na vlastní správu uvádějí ve 
výroční zprávě. 
Náklady na vlastní správu se rozumějí zejména 
administrativní náklady, provozní náklady a 
odměny za výkon funkce členů orgánů. Jedná 
se o termín soukromého práva, který neodvisí 
od právní úpravy obsažené v účetních nebo 
daňových předpisech.  
Nadto je tento pojem v navrhovaném § 14 odst. 
1 písm. c) blíže specifikován (demonstrativní 
výčet). 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
Mgr. Jakub Machytka 
Jakub.machytka@uzs.cz 
 
Dr. Jan Zikeš 
zikes@kzps.cz 

Obecné připomínky 
Zásadní připomínkou k předloženému návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
je jeho nekoncepčnost, kdy jde o veřejnoprávní regulaci soukromoprávního statusu 
právnických osob, avšak bez veřejnoprávních efektů. Stát by se měl zdržet ingerence 
do soukromoprávních poměrů tam, kde není potřeba zásahu ze strany veřejné moci 
hodnotově zdůvodněna a řádně vyargumentována. A to u předloženého návrhu 
zákona není.  
Ve všech evropských úpravách je se statusem veřejné prospěšnosti spjat systém 
výhod poskytovaných právnickým osobám, které status získají typicky osvobození 
od vybraných druhů daní a pobídky pro osoby finančně podporující tyto subjekty 
(např. daňové odpisy), dále v některých státech osvobození od poplatků za některé 
veřejné služby.  Předložený návrh zákona se statusem veřejné prospěšnosti nespojuje 
žádné výhody. Eliminace výhod činí ze zákona o statusu veřejné prospěšnosti zcela 
samoúčelný předpis, o jehož naplnění nebudou mít právnické osoby žádnou 
motivaci.  Návrh zákona z roku 2012 byl provázán na benefity  stanovené v zákoně o 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
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daních z příjmů a bylo by potřeba k řešení veřejné prospěšnosti tak, aby úprava 
odpovídala určitému evropskému standardu,  benefity dopracovat.   
Obava, která v souvislosti s předloženým návrhem u neziskových organizací vzniká, 
je, že se k prokázání jeho praktické užitečnosti, stane pro veřejnou správu nástrojem 
k postupům směřujícím proti neziskovým organizacím. Již nyní jsou náznaky toho, 
že dojde k „zjednodušení“ dotačních řízení, kdy se jako základní podmínka pro 
poskytnutí dotace stanoví doložení statusu veřejné prospěšnosti. V oblastech, v nichž 
působí vedle právnických osob soukromého práva veřejnoprávní subjekty 
(příspěvkové organizace), které své kvality obdobným způsobem nemusí prokazovat, 
se ještě více prohloubí nerovnost – to může mít negativní dopad do oblasti sociální 
péče, školství, zdravotnictví, kultury.  
Argumentace důvodové zprávy k návrhu zákona tím, že chybí instrument, který by 
zejména nestátním neziskovým organizacím umožňoval jednoduše manifestovat své 
kvality a že se tím rozšíří paleta možné podpory neziskového sektoru, je hledáním 
odůvodnění tohoto samoúčelného zákona, které však nemá žádnou oporu v realitě. 
Subjekty, které chtějí manifestovat své kvality, tak činí prostřednictvím svých 
webových stránek, facebooku, zveřejňováním výročních zpráv. Stejně nedůvodná je 
argumentace o nekomfortním postavení všech těm, kteří se na subjekty neziskového 
sektoru z různých pohnutek obracejí či chtějí obracet. Ať už jde o možné sponzory a 
dárce nebo osoby u nestátních neziskových organizací hledající pomoc a záštitu.  
Dárci většinou představu koho a co podpoří a za jakých podmínek mají; na to 
nepotřebují takto extensivní veřejnoprávní regulaci. Není ani vhodné argumentovat 
podporou soukromého fundraisingu při nastavování podrobných a zpřísňujících 
zákonných parametrů, zejména v zemi, kde většina aktivit pro obecné blaho probíhá 
formou zapojení "osob" tj. prostřednictvím spolků.  
Za problematické je nutné považovat ustanovení návrhu zákona, u nichž lze 
předpokládat jako demotivační efekt snížení zájmu o činnost v nestátních 
neziskových organizacích.  Návrh zákona (de facto) nahlíží na všechny členy 
volených orgánů právnických osob jako na osoby, které je třeba je zvýšenou měrou 
kontrolovat, tj. jako na a priori „nepoctivé“. Toto je zcela nadbytečné – občanský 
zákoník svou  úpravou  § 159 NOZ, který stanoví jasně a srozumitelně standard péče 
řádného hospodáře pro všechny právnické osoby a úpravou §7, který presumuje 
poctivosti soukromoprávního jednání, vytváří rámec, který nepotřebuje další 
zpřísňování předloženým návrhem zákona.    
 
V současné podobě je zákon koncipován jako soukromoprávní norma, pročež se 
nepočítá s tím, že by upravoval daňové nebo podobné benefity pro držitele statusu 
veřejné prospěšnosti. Důvodová zpráva sice připouští možnost, že by tyto benefity 

v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Vyjádření KZPS: 
Návrh zákona považujeme i po zapracování 
některých dílčích připomínek za 
nekoncepční a nepřijatelný.  Hned 
v odpovědi na naši první obecnou 
připomínku stojí, že cílem není spojovat 
status veřejné prospěšnosti s konkrétními 
benefity ze strany orgánů státu, ale že status 
má představovat výhodu v rámci 
soukromoprávního styku - například ve 
vztazích mezi neziskovými organizacemi a 
jejich dárci.  
Nepřijatelné je pro nás též chápání principu 
transparentnosti, jehož se odpovědi na naše 
připomínky opakovaně dovolávají, jako ryze 
formálního zveřejňování velkého množství 
informací a dokumentů, jejichž soulad se 
skutečností a věcnou správnost nebude 
nikdo kontrolovat.  
Neshledáváme důvody k tomu, aby stát 
regulativně zasahoval do vztahů mezi 
neziskovými organizacemi a veřejností 
(podporovateli, dárci), pokud zároveň státní 
orgány nebudou samy tuto regulaci respektovat. 
Jinými slovy, považujeme za nelogické a pro 
veřejnost matoucí, že stát stanoví podmínky pro 
získání statusu, ale sám pak prostřednictvím 
svých orgánů nebude nijak brát zřetel na to, zda 
organizace tyto podmínky plní a status získaly, 
a nepřizná jim na základě statusu žádné daňové 
nebo jiné benefity. 
Podobně matoucí a pro neziskové organizace i 
jejich podporovatele v důsledku nebezpečné je i 
pojetí transparentnosti, s nímž předkládaný 
návrh zákona operuje. Potenciální 
podporovatelé a dárci neziskových organizací 
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mohly být obsaženy v jiných (daňových, účetních) předpisech, avšak zároveň 
upozorňuje na nevhodnost takových vazeb.  
Návrh v podstatě nebere zřetel na hledisko samotných veřejně prospěšných 
organizací a jejich potřeby. Podle našeho názoru postrádá existence statusu smysl, 
pokud tento nebude spojen s odpovídajícími benefity. Navíc může z pohledu 
neziskových organizací dojít ke značnému znepřehlednění prostředí, neboť možnost 
získat benefity bude vázána na splnění odlišných standardů a podmínek, než těch, 
spojených se statusem veřejné prospěšnosti. Již v současné době pracuje zákon o 
dani z příjmu s pojmem „veřejně prospěšný poplatník“ a podobných rezortně nebo 
oborově omezených přístupů může v budoucnu přibývat. Zákon v navrhované 
podobě by tak neplnil svůj základní smysl, a sice vymezit ty neziskové organizace, 
které se prokazatelně věnují veřejně prospěšným činnostem a splňují určité další 
standardy (zejména v oblasti transparentnosti a hospodárnosti), a jejichž podpora je 
tedy v zájmu celé společnosti.  
 
Současný návrh též nerespektuje hledisko soukromých dárců a podporovatelů, ačkoli 
právě jim by měl v aktuálním soukromoprávním pojetí status sloužit především. 
Podmínky udělení statusu se s požadavky soukromých dárců na transparentní a 
důvěryhodné neziskové organizace kryjí jen částečně. V mnoha ohledech je zákon až 
zbytečně přísný (viz další připomínky níže) a nakládá na neziskové organizace 
zbytečnou administrativní zátěž. 
 
Především by však na dárce a podporovatele působilo matoucím a nedůvěryhodným 
dojmem, že stát, který definuje podmínky pro získání statusu a kontroluje jejich 
dodržování, sám držitele statusu nepodporuje a možnost čerpat benefity váže na 
plnění odlišných standardů. 
 
Návrh zákona počítá s tím, že by neziskové organizace, které budou chtít získat a 
užívat status veřejné prospěšnosti, měly povinnost dodávat soudům poměrně velké 
množství informací a dokumentů o svých vnitřních poměrech, provozu a 
hospodaření. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by agenda spojená s udělováním 
statusu a kontrolou dodržování jeho podmínek neznamenala pro soudy významnou 
zátěž. Pokud má mít status skutečnou váhu a smysl, bude nutné, aby se dodávanými 
podklady někdo aktivně zabýval a zhodnotil jejich vypovídací hodnotu a věcnou 
správnost. Jedná se o agendu, která by svým charakterem měla spadat spíše pod 
finanční úřady než pod soudy, u kterých není jasné, zda na její zabezpečení mají 
dostatečné personální i odborné kapacity a nezbytné zkušenosti. Obáváme se, že 
množství agendy a nedostatečná znalost matérie povedou k tomu, že posuzování 

z řad neodborné veřejnosti, o které jde 
především, budou mít tendenci považovat 
status veřejné prospěšnosti za určité potvrzení 
poctivosti organizace, neboť se budou 
domnívat, že byla státními orgány spravujícími 
tento status prověřena. Ve skutečnosti však 
soudy nebudou mít kapacitu, adekvátní nástroje 
ani odborné zázemí k tomu, aby posoudily, zda 
je činnost organizace žádající o status veřejné 
prospěšnosti skutečně veřejně prospěšná i 
v praxi. Chápání transparentnosti jako pouhého 
zveřejňování informací a dokumentů 
považujeme za formalistické a prakticky při 
absenci jakékoli kontroly zcela nefunkční. 
Pokud se nebudou soudy zabývat i věcnou 
náplní činnosti žadatelů o status veřejné 
prospěšnosti a neposkytnou závazné metodiky, 
podle nichž by měly být podklady 
zpracovávány, může ze strany žadatelů jít 
v lepším případě o pouhé proklamace, v horším 
až o zjevné nepravdy.  
Problematických bodů, u nichž by bylo možné 
se zastavit, je celá řada, uvést můžeme 
například problematiku rozdělení hlavní a 
vedlejší činnosti a chybějící vymezení 
vzájemných poměrů těchto činností. 
Organizace může doložit veřejně prospěšné 
poslání, avšak hlavní činnost, kterým toto 
poslání naplňuje, může být vzhledem k jejím 
ostatním aktivitám zcela marginální. Bude se 
například zaštiťovat šířením zdravotní osvěty 
v oblasti pitného režimu, toto poslání naplní 
jednou za rok uspořádáním přednášky pro 
veřejnost, ale po zbytek času se bude věnovat 
komerčnímu prodeji balených vod. Podobně 
například provozovatelé rekreačních zařízení 
mohou jednou za rok uspořádat akci pro děti 
ale jinak nabízet své služby na čistě komerčním 
základě.  
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žádosti o status bude pouze formální, tedy že soud bude kontrolovat pouze dodání 
požadovaných podkladů, ale už ne jejich kvalitu a věcnou správnost. V takovém 
případě by status znamenal jen zbytečnou administrativní zátěž pro neziskové 
organizace i pro soudy a jeho praktický přínos by byl v podstatě nulový. 
 
Očekáváme, že přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti zlepší transparentnost 
neziskového sektoru, sjednotí se se systémem nastaveným v jiných evropských 
zemích. Podporujeme tedy přijetí zákona, ovšem za předpokladu akceptace 
subvarianty 2B – tedy doplnění právního zakotvení benefitů (s dopracováním 
konkrétního výčtu benefitů). 
Zakotvení benefitů plynoucích se získání statusu veřejné prospěšnosti je nutné 
dopracovat a přesně definovat do tohoto zákona, aby byl zaručen jejich právní nárok 
ihned s počátkem platnosti tohoto zákona. Ponechat vše jen vývoji v horizontu 
několika let nebo vydání samostatných právních předpisů, je pro osud neziskového 
sektoru nestabilní výhled a nepřináší kromě zlepšení jisté společenské prestiže (i 
když společnost se ještě nenaučila na neziskový sektor takto nahlížet) žádnou 
pobídku pro využití statusu veřejně prospěšnosti. 
Pokud mají být na neziskové organizace kladeny zvýšené nároky kontroly na jejich 
ekonomickou činnost, je též třeba, aby existovala záruka finanční kompenzace (jasně 
stanovených daňových úlev apod.), která přinese jistotu a stabilitu do fungování 
těchto organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti by měl 
nastavit jasná a kontrolovatelná kritéria, sankce 
za jejich nedodržování, ale také benefity pro ty, 
kteří je naplní. Tak jak je zákon nastaven v této 
chvíli, přinese ještě větší nedůvěru občanů 
v neziskový sektor. Status totiž budou moci 
získat i organizace, které jej budou zneužívat 
k vlastnímu prospěchu a ekonomickým ziskům.  
 
Navrhujeme tedy stávající návrh zákona 
opustit a před případnou přípravou nové 
verze nechat zpracovat nové Hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť podmínky, 
pro které by dnes měl být zákon připraven, 
se již podstatně liší od těch, které popisuje 
původní analýza. Zároveň jsme přesvědčeni, 
že by další návrh měl vznikat v gesci 
Ministerstva financí, které rozhoduje o 
daňových benefitech a v současné době již 
používá vlastní definici tzv. veřejně 
prospěšného poplatníka.  Právě daňové 
benefity jsou totiž tím, co by statusu veřejné 
prospěšnosti dodalo reálný význam. Nebude-
li možno dosáhnout v uvedeném smyslu 
přijatelného kompromisu, dáváme ke 
zvážení myšlenku úplného vypuštění statusu 
v rámci budoucích novelizací nového 
občanského zákoníku.  

K §2 písm. b, bod 2 
 
Odůvodnění: 
Otázka poctivosti nabývání majetku je subsumována pod §7 OZ, který stanoví, že se 
má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Z 
tohoto předpokladu by se mělo vycházet i při přiznávání statusu veřejné 
prospěšnosti.  
Navíc je-li „poctivost nabytí majetku“ podle §9 odst.1 návrhu zákona prokazována 
předložením účetní závěrku, zprávu auditora o ověření účetní závěrky, je-li povinna 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávou je diskutabilní, zda na 

Vzato na vědomí 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 
 
Zároveň však pravidlo § 2 specifikuje, že zákon 
o statusu veřejné prospěšnosti nestanovuje 
podmínky pro získání statusy, ale má jen 
stanovit způsob, jakým bude splnění podmínek 
(stanovených OZ), doloženo. Zákon o statusu 
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základě těchto listin, bude soud vůbec schopen posoudit, že žadatel nabyl majetek z 
poctivých zdrojů.  
Uvedené ustanovení lze považovat za nadbytečné i s ohledem na skutečnost, že 
právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících vedených soudy povinně zveřejňují 
ve sbírce listin účetní závěrky, zprávy auditora a v jednoduchém účetnictví přehled o 
majetku a závazcích. Není důvod po těchto právnických osobách požadovat 
opakované předkládání uvedených listin. 

veřejné prospěšnosti nemá stanovovat další 
podmínky nad rámec občanského zákoníku. 
 
Ustanovení § 9 bude doplněno podle 
připomínky; listiny, které se (povinně) 
zveřejňují ve sbírce listin, bude soud zjišťovat 
z veřejného rejstříku. 

§ 3 Právo na zápis statusu nemá právnická osoba, které byl v posledních 5 letech 
status odňat. 
Navrhujeme zkrácení lhůty na 2 nebo 3 roky. 
 
Odůvodnění: 
Lhůta je poměrně dlouhá a její délka není nijak zdůvodněna. Během posuzování 
žádosti jsou posuzována uplynulá dvě účetní období, pokud tedy dojde k pochybení, 
může být z věcného pohledu organizace po této době opět způsobilá status získat. 

Akceptováno 
 
Lhůta upravena na 3 roky. 

§ 4 (1) Činností přispívající k dosahování obecného blaha je vlastní činnost 
vykonávaná v souladu se zakladatelským právním jednáním s cílem přispívat k 
dosahování obecného blaha, a to i když tato činnost směřuje jen k prospěchu určitého 
okruhu osob určeného druhově.  
Odstavec navrhujeme vypustit nebo zásadně přeformulovat. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o nepřehlednou a nesrozumitelnou tautologii – činností přispívající k 
veřejnému blahu je činnost zaměřená na dosahování obecného blaha. Taktéž 
nechápeme, co je myšleno druhově určeným okruhem osob. 

Akceptováno 

§ 4, (2)  
Místo nynějšího použití výrazu „zejména“ navrhujeme doplnit větu, že se jedná 
pouze o demonstrativní výčet. Dále navrhujeme radikální zkrácení následujícího 
seznamu.   
 
Odůvodnění: 
V seznamu se řada oblastí prakticky opakuje (některé body se překrývají), je patrná 
snaha udělat seznam natolik široký „aby se v něm našel každý“, čehož ovšem nelze 
docílit, naopak to může vést k dalším požadavkům na rozšiřování seznamu. 

Částečně akceptováno 
 
Ustanovení bude uvozeno vyvratitelnou 
domnělou. Seznam bude revidován. 

§ 6 (1) 
Text § 6 (1) navrhujeme nahradit jednoduchým výčtem, jaké pozice ve vztahu k 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
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organizaci žádající o status nesmí zastávat osoby, které nejsou bezúhonné. Mezi tyto 
osoby navrhujeme zahrnout také ty, kdo mají právo jmenovat či jinak ustanovovat do 
funkce členy orgánů právnické osoby (např. zakladatele obecně prospěšných 
společností, ústavů, nadací a nadačních fondů).  
 
Odůvodnění: 
Text § 6, podle nějž má být posuzována bezúhonnost osob majících vliv na 
organizaci žádající o status je nepřehledný a zmatečný. Nejsou zde dostatečně 
odděleny pojmy osoba a orgán. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení § 6 bude přeformulováno, 
zjednodušeno. 
 
Platí, že ustanovení § 6 pouze uvádí, kdo se 
vždy považuje za osobu s podstatným vlivem; 
nejde však o taxativní výčet. Zakladatel tak 
samozřejmě může být v konkrétním případě 
osobou s podstatným vlivem.  
 
Případné uvedení „osoby, která má právo 
jmenovat členy orgánů právnické osoby“, 
nepovažujeme za vhodné. Typicky v případě 
členů nejvyššího orgánu by se jednalo o velké 
množství osob, které by musely prokazovat 
bezúhonnost; přitom tyto osoby podstatný vliv 
obvykle nemají. 

§ 7 (2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční 
právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný cizím státem,  
a) jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba 
v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; 
S ohledem na  ustanovení § 7 (3) a), kde je tato povinnost nahrazena možností učinit 
prohlášení před notářem nebo orgánem státu, navrhujeme písm. a) vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Problém je zejména formulace „jakož i“, to by znamenalo, že dotyčný bude muset 
dodat i adekvátní výpisy ze všech zemí, kde se v minulých letech delší dobu 
zdržoval, splnění této podmínky může být prakticky nemožné. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Obecně považujeme úpravu za nutnou. Je třeba 
trvat na tom, aby byla doložena bezúhonnost 
s ohledem na všechny státy, kde osoba 
působí/působila. Jinak by se pravidlo dalo 
snadno obcházet. Splnění této podmínky 
(získání výpisu či více výpisů) nelze obecně 
považovat za nemožné. Pokud je skutečně tato 
podmínka fakticky nesplnitelná, uplatní se § 7 
odst. 3. 
 
Pravidlo § 7 odst. 3 a) se uplatní toliko 
subsidiárně; jen tehdy, nelze-li postupovat dle 
pravidla § 7 odst. 2 – „nevydává-li“.  

§ 7 (2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční 
právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný cizím státem, 
b) v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, 
jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 
letech měla organizační složku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto státu 
upravuje trestní odpovědnost právnických osob.  

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Obecně považujeme úpravu za nutnou. Je třeba 
trvat na tom, aby byla doložena bezúhonnost 
s ohledem na všechny státy, kde osoba 
působí/působila. Jinak by se pravidlo dalo 
snadno obcházet. Splnění této podmínky 
(získání výpisu či více výpisů) nelze obecně 
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S ohledem na ustanovení § 7 (3) b), kde je upravena možnost tuto povinnost nahradit 
prohlášením před notářem nebo orgánem státu navrhujeme písm. b) vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Problém je zejména v tom, že by právnická osoba měla předložit doklady i ze všech 
států kde má organizační složku, v praxi může být splnění této podmínky v podstatě 
nemožné. 

považovat za nemožné. Pokud je skutečně tato 
podmínka fakticky nesplnitelná, uplatní se § 7 
odst. 3. 
 
Pravidlo § 7 odst. 3 a) se uplatní toliko 
subsidiárně; jen tehdy, nelze-li postupovat dle 
pravidla § 7 odst. 2 – „nevydává-li“. 

§ 8 (2) 
K písmenu c) navrhujeme doplnit, že ustanovení rovněž neplatí pro obecně 
prospěšné společnosti, kde 1/3 členů správní a dozorčí rady mohou tvořit 
zaměstnanci organizace. 
 
Odůvodnění: 
Jde o užitečnou a v praxi využívanou možnost, se kterou současný návrh nepočítá. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Výjimka doplněna obecnou formulací.   

§ 9  
Nesouhlasíme s rozsahem navrhovaných povinností a navrhujeme přepracování § 9 
(1) v tom smyslu, aby podmínkou přiznání statusu bylo dodání výroční zprávy za 
dvě bezprostředně předcházející uplynulá účetní období obsahující alespoň: 
• poslání právnické osoby, včetně zhodnocení jeho naplňování v uplynulém 
období; 
• přehled odměn vyplacený členům správní a dozorčí rady (případně 
obdobných orgánů); 
• součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy 
orgánu, zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v 
souvislosti s působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP 
apod.); 
• účetní závěrku, včetně přílohy k účetní závěrce. 
Odůvodnění: 
Nevidíme důvod k podstatnému rozšiřování povinností a považujeme za nereálné, 
aby soudy dokázaly kontrolovat jejich řádné plnění, neboť dostatečně nekontrolují 
ani naplňování povinností stávajících. Už v současné chvíli musí naprostá většina 
právnických osob vkládat do sbírky listin alespoň účetní závěrku, včetně přílohy k 
účetní závěrce, námi navrhované rozšíření by se tedy týkalo v zásadě jen spolků, 
které by k ní musely dopracovat i výroční zprávu, což však nepovažujeme za příliš 
velkou zátěž. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Rozsah požadovaných listin dokládaných 
v řízení o zápisu statusu je odůvodněn většími 
požadavky na transparentnost daných 
právnických osob.  
 
Řízení ve smyslu § 9 je třeba odlišit od 
rejstříkového řízení dle rejstříkového zákona (§ 
75 a násl. ZVR). V rámci řízení o právu na 
zápis (§9) soud předložené dokumenty 
přezkoumá, dané povinnosti nelze splnit toliko 
formálně.   
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
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Současné povinnosti řada organizací neplní, nebo je plní jen formálně. Tomu 
nahrává i přístup soudů, které (pokud vůbec) kontrolují prakticky jen to, jestli 
organizace příslušné dokumenty do sbírky listin doplňují, nezabývají se však už 
jejich věcnou správností a kvalitou. Proto jsme toho názoru, že by bylo logičtější jít 
cestou lepšího vymáhání současných povinností, než zavádění povinností nových, 
které jsou navíc často problematické (viz připomínky k § 14 níže). 
Tato připomínka je zásadní. 
9 (2) 
Navrhujeme zrušení § 9, odstavce (2). 
 
Odůvodnění: 
Účelem statusu má být označení důvěryhodných veřejně prospěšných organizací, 
které prokazatelně řádně naplňují své poslání a hospodárně využívají svěřené 
prostředky, tato kritéria však nelze odpovědně posoudit u organizací, které za sebou 
nemají alespoň minimální historii. Navíc by vznikla velká disbalance mezi 
povinnostmi nových a déle existujících organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Máme za to, že daná kritéria lze posoudit i u 
nově vzniklých právnických osob, byť tu může 
být v konkrétním případě obtížnější. Nelze však 
právnické osobě odepřít právo na zápis statusu 
jen proto, že nemá určitou historii. Lze mít za 
to, že by taková podmínka nebyla v souladu 
s obecnou úpravou občanského zákoníku.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
 

§ 11 Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku však nemá pobočný spolek nebo 
osoba založená církví a náboženskou společností, jimž byl v posledních 5 letech 
status odňat odnětím statusu hlavnímu spolku nebo církvi a náboženské společnosti. 
Toto právo nemá ani pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou 
společností, jež vznikly v posledních 5 letech po odnětí statusu hlavnímu spolku 
nebo církvi a náboženské společnosti. 
Navrhujeme zrušení § 11. 
 
Odůvodnění: 
Znění § 11 považujeme za příliš přísné, řada pobočných spolků a církevních 
organizací funguje prakticky nezávisle na hlavních spolcích a církvích 
(náboženských společnostech). Měly by tedy být posuzovány spíše konkrétní 
případy, jak pobočné spolky a církevní organizace plní nebo neplní podmínky pro 
udělení statusu. V případě, že by omezení jejich právní subjektivity bylo takového 
druhu, že by znemožňovalo splnění podmínek, status by samozřejmě nebylo udělen.  
Dále lhůtu 5 let považujeme za příliš dlouhou (viz připomínka 1 výše). 

Akceptováno 
 
Druhá věta § 11 bude vypuštěna. Lhůta bude 
upravena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4K5YR4)



§ 13 
Navrhujeme doplnit odstavec o jednotném rejstříku osob se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Odůvodnění: 
Evidenci některých druhů právnických osob (církevní právnické osoby, školská 
právnické osoby) nevedou soudy, ale jiné úřady. Tyto typy právnických osob z toho 
důvodu nejsou součástí veřejného rejstříku, přístupného na portálu Justice.cz a 
kompletní seznam držitelů statusu veřejné prospěšnosti by nebylo možné získat na 
jednom místě, což je proti smyslu statusu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Smyslem zákona není vytvořit jednotný a 
kompletní seznam osob se statusem. Navíc by 
bylo velice nehospodárné vytvářet nový rejstřík 
či evidenci jen pro účely informace o statusu 
veřejné prospěšnosti.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: … 
Písmena a) až h) navrhujeme vypustit a § 14 sladit se zněním § 9, viz předchozí 
připomínka č. 8. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o zdrojích financování by měly poskytovat účetní závěrka a 
příloha k účetní závěrce. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení 
a provoz a náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s 
výkonem hlavní činnosti, 
Písmeno c) navrhujeme vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o struktuře nákladů by měly poskytovat účetní závěrka a příloha 
k účetní závěrce. Pokud by měli žadatelé dokládat ještě jiný dokument, musela by 
vzniknout přesná metodika pro jeho zpracování.  
Povinnost vidíme jako zbytečnou také z toho důvodu, že je nereálné zajistit kontrolu 
pravdivosti a správnosti takových přehledů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Požadavky dle § 14 odst. 1 písm. c) z účetní 
závěrky standardně zjistitelné nejsou.    
 
K pravdivosti a správnosti přehledu 
podotýkáme, že obecně není možné zajistit 
pravdivost jakéhokoli výkazu. Dané požadavky 
je třeba vnímat jako požadavek na vyšší míru 
transparentnosti.  
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
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§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
e) počet zaměstnanců a dobrovolníků včetně souhrnu výše jejich mezd, odměn z 
dohody a kapesného k poslednímu dni uplynulého účetního období, 
Místo celkového souhrnu, který lze vyčíst z účetní závěrky navrhujeme uvádět  
součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, 
zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v souvislosti s 
působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP apod.). 
Písmeno f) navrhujeme v souvislosti s touto úpravou odstranit. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o mzdových nákladech by měla podávat účetní závěrka. 
Informační hodnota součtu příjmů tří nejlépe odměňovaných osob je podle našeho 
názoru vyšší, neboť se ukáže, jestli je toto odměňování na přiměřené úrovni. 

Akceptováno 

§ 14 (2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční 
zpráva podle odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích. 
Navrhujeme celý odstavec 2 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru by možnost získat status veřejné prospěšnosti měly mít pouze 
osoby vedoucí podvojné účetnictví. Získání statusu (vzhledem k ostatním 
podmínkám) vyžaduje poměrně vysokou míru profesionalizace organizace, což se s 
vedením jednoduchého účetnictví neslučuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Možnost získat status nelze takto podmiňovat. 
Podmínky jsou stanoveny v občanském 
zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (4) Právnická osoba se statusem uloží výroční zprávu podle odstavce 1 do 
sbírky listin veřejného rejstříku do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem a 
po vyjádření kontrolního orgánu, nejpozději však do konce bezprostředně 
následujícího účetního období. 
Navrhujeme zpřísnění této povinnosti například tak, že by výroční zpráva musela být 
uložena do sbírky listin už po uplynutí 6 či 7 měsíců od skončení předchozího 
účetního období. 
 
Odůvodnění: 
Řada organizací tuto povinnost již má. Pokud má status veřejné prospěšnosti 
vytvářet tlak na transparentnost, měl by stanovit kratší lhůtu, informování o vlastní 

Akceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4K5YR4)



činnosti s možným odstupem celého roku by k naplňování tohoto principu příliš 
nepřispělo. 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 15 Pravidla o střetu zájmů 
Navrhujeme zvážit vypuštění celého § 15. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná pravidla odpovídají tomu, že by členové statutárních i dalších orgánů 
měli jednat s péčí řádného hospodáře. Nevnímáme však jako smysluplné, aby 
držitelům statusu vnikla povinnost vkládat smlouvy do sbírky listin. Soudy a další 
orgány vedoucí veřejné rejstříky nebudou mít kapacitu vložené smlouvy, kterých lze 
očekávat velké množství, kontrolovat a může tedy vzniknout další povinnost, která 
bude naplňována jen formálně. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Do veřejného rejstříku se nevkládá smlouva 
sama. Ustanovení toliko požaduje založení 
zprávy (neobsahující osobní údaje), která 
deklaruje soulad s pravidly o střetu zájmů. 
 
Cílem pravidla není zajistit kontrolu 
zakládaných zpráv, ale nastavit a posílit určitou 
transparentnost.   

§ 18 Porušení povinnosti právnické osoby se statusem 
Navrhujeme § 18 doplnit o možnost, aby podněty soudu na odebrání statusu mohly 
podávat i právnické a fyzické osoby. 
V odstavci (2) navrhujeme nahradit text „vyrozumí o tom toho, kdo vede veřejný 
rejstřík“ zněním „vyrozumí o tom příslušný soud“. 
 
Odůvodnění: 
V současné podobě se plně spoléhá na kontrolu soudu, případně na podněty podané 
jinými orgány veřejné moci. Tento přístup však postrádá logiku, neboť status má 
sloužit jako informace pro širokou veřejnost. Hlavní příjemci této „služby“ by tak 
byli vyloučeni z možnosti se vyjádřit k tomu, jak jednotliví držitelé statusu splňují 
nároky na jeho držení. Připomínku považujeme za o to závažnější, že soudy ani 
úřady nebudou mít kapacity držitele statusu aktivně kontrolovat. 
Ten kdo vede veřejný rejstřík, v některých případech nerozhoduje o statusu 
(Ministerstvo kultury, které vede rejstřík církevních právnických osob, Ministerstvo 
školství, které vede rejstřík školských právnických osob), kontrolu podmínek 
dodržování statusu musí provádět vždy soud. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Platí, že podnět může podat soudu kdokoli. 
Toto není třeba explicitně stanovovat.  
 
Návrh pak může podat ten, kdo na tom má 
právní zájem (viz § 149 OZ).  
 
Samozřejmě platí, že o odnětí statusu rozhoduje 
vždy soud, bez ohledu na to, kdo vede příslušný 
rejstřík. Zároveň však platí, že porušení 
povinností nemusí nutně vést k zahájení řízení 
o odnětí, ale např. jen k vyzvání osoby, aby 
stav napravila (např. doplnila listiny). Proto je 
vhodné, aby byl primárně informován ten, kdo 
evidenci vede. Zároveň však platí, že 
informování (podnět) soudu, který je příslušný 
rozhodnout o odnětí statusu, vyloučeno není.  

§ 20 Zahájení řízení o odnětí statusu zapíše do veřejného rejstříku, do něhož je 
právnická osoba se statusem zapsána, ten, kdo veřejný rejstřík vede. 
§ 20 navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
Návrhové znění reflektuje již účinnou právní 
úpravu – viz § 25 odst. 1 písm. j) rejstříkového 
zákona.  
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Nesouhlasíme s tím, aby bylo zapisováno již započaté řízení o odnětí statusu. 
Organizace, u kterých se nakonec pochybení neprokáže, by tím mohly být neprávem 
poškozeny. Ustanovení nedává smysl také vzhledem k tomu, že nebudou nijak 
označovány organizace, kterým byl status odebrán. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
S ohledem na funkci statusu lze považovat 
informaci o zahájeném řízení o odnětí statusu 
za podstatnou.  
 
U osob, kterým byl status vymazán, bude 
samozřejmě veden i údaj o důvodu výmazu 
(např. odnětí) – viz § 25 odst. 1 písm. j) 
rejstříkového zákona.  

§ 21 (1) Výmazem statusu z veřejného rejstříku zanikají všechna práva a povinnosti 
s ním spojené s výjimkou povinností stanovených v § 8 odst. 1 písm. a) a b) a § 15; 
tyto povinnosti musí právnická osoba nebo její právní nástupce splňovat po dobu 1 
roku od výmazu statusu. 
Navrhujeme zrušení celého odstavce 1. 
 
Odůvodnění: 
Uplatňování tohoto ustanovení v praxi si nedovedeme představit bez dalších 
nástrojů, kterými by bylo vynutitelné. Právnické osoby, kterým bude status odňat, už 
nebudou mít motivaci nadále dodržovat jeho pravidla, pokud jim za to nebude hrozit 
nějaká sankce, případně z toho nebudou mít nějaký benefit. Navíc k odebírání 
statusu bude docházet právě kvůli neplnění podmínek, odebrání statusu a následné 
požadování nápravy je postup, který postrádá logiku. 

Neakceptováno 
 
Povinnost plnit uvedené povinnosti ještě 
určitou dobu po výmazu statusu je zárukou 
proti obcházení stanovených pravidel. 
 
Co se týče povinností dle § 8 odst. 1 písm. a) a 
b), které se týkají rozdělování prostředků, 
vynutitelnost této povinnosti je zajištěna 
běžnými mechanismy: plnění poskytnuté 
v rozporu se zákonným zákazem je poskytnuto 
bez právního důvodu a jako bezdůvodné 
obohacení je třeba jej vrátit. Obdobně to platí 
pro případnou povinnost doplnit cenu obvyklou 
podle § 15. 
 
Funkčnost těchto mechanismů zajišťuje také 
povinně uváděný údaj o zápisu odnětí statusu, 
včetně důvodu, který k tomu vedl, do veřejného 
rejstříku. 

§ 21 (2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným 
spolkům, které jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro 
církev a náboženskou společnost a osobu založenou církví a náboženskou 
společností. 
Navrhujeme zmírnit formulaci o odebrání statusu pobočným spolkům a církevním 
organizacím. 
 
Odůvodnění: 
§ 22 mluví o odejmutí statusu, v zákoně však nejsou pro tento případ upravena 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
K § 22 sdělujeme, že nabytí statusu pobočným 
spolkem v důsledku nabytí statusu hlavním 
spolkem plyne z § 231 OZ. 
 
Smyslem pravidla § 21 odst. 2 je odlišit případy 
pobočných spolků, které nabyly status 
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pravidla pro jeho nabytí. Vzhledem k tomu, že míra autonomie pobočných spolků a 
církevních organizací může být velmi různá, nesouhlasíme s tím, aby tyto nabývaly 
status automaticky, pokud jej nabyde mateřský spolek nebo církev. 
Ustanovení o automatickém odebírání statusu pobočným spolkům nebo církevním 
organizacím ve chvíli, kdy o status přijde mateřský spolek nebo církev považujeme 
za příliš radikální, opět není zohledňována míra autonomie konkrétní organizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

nezávisle na hlavním spolku. V takovém 
případě by odejmutí statusu hlavnímu spolku 
nemělo mít na status pobočného spolku vliv. 
 
Ustanovení § 22 pak toliko vyjasňuje, že vzdát 
se (samostatně) statusu může též pobočný 
spolek; stejnak mu může být nezávisle na 
hlavním spolku status odňat. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 23 
(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem, status ani právo na jeho zápis 
do veřejného rejstříku nepřechází na nástupnickou právnickou osobu. 
(2) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem odštěpením nebo změnou právní 
formy, osoba zúčastněná na přeměně pozbývá status i právo na jeho zápis do 
veřejného rejstříku. 
Navrhujeme upravit znění § 23 tak, aby rozhodující pro zachování statusu bylo 
prokázání kontinuity vykonávání veřejně prospěšné činnosti. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění se zaměřuje pouze na právní kontinuitu, v souladu s duchem 
zákona by však bylo spíše zajímat se o pokračování ve veřejně prospěšném poslání 
organizace.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno, že při přeměně právnické 
osoby se statusem rozdělením odštěpením nebo 
změnou právní formy tato osoba status 
nepozbývá.  
 
Zároveň však platí, že takto transformovaná 
osoba bude muset všechny podmínky statusu 
stanovené zákonem splňovat i nadále 
(kontinuálně), stejně jako jakákoli jiná osoba. 
V souvislosti s přeměnou, při které zúčastněná 
právnická osoba nezaniká, se nutně nepojí 
zvýšené riziko nevyhovování podmínkám 
statusu. Riziko je srovnatelné jako u osob, které 
nejsou předmětem přeměny. Přeměna sama by 
tak neměla vyvolat potřebu přezkumu. 

§23 odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Neakceptovatelné je stanovení „nepřenositelnosti“ statusu veřejné prospěšnosti při 
změně právní formy právnické osoby. Podle § 183 OZ se při změně právní formy 
právnická osoba ani neruší ani nezaniká, pouze se mění její právní poměry. Je-li 
statut veřejné prospěšnosti vázán na právnickou osobu, není důvodu, aby změnou 
právní formy status pozbýval, zůstávají-li zachovány všechny atributy veřejné 
prospěšnosti. Navíc nutno poukázat na skutečnost, že při změně právní formy 
zůstávají zachovány všechny profesní akreditace a registrace prováděné orgány 

Akceptováno 
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veřejné správy např. registrace poskytovatele sociálních služeb a není důvodu, proč 
by status veřejné prospěšnosti měl mít přísnější režim.   
Tato připomínka je zásadní. 

 K části druhé - změna zákona o soudních poplatcích  - navrhuje se zrušení 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. h)  
Odůvodnění: 
Požadujeme vypuštění tohoto bodu z návrhu, neboť jsme přesvědčeni, že 
deklarovanou „regulační“ funkci již v dostatečné míře plní široká škála povinností, 
která je se získáním statusu spojena. Za těchto okolností máme důvodné pochybnosti 
o tom, že by docházelo ke zneužívání drobné úlevy v podobě osvobození od 
soudního poplatku. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Soudní poplatek by zde měl plnit také funkci 
fiskální. Regulační funkci pak nelze spatřovat 
v nutnosti splnit povinnosti spojené se získáním 
statusu.  Poplatek by měl odradit od 
svévolných, šikanózních, malicherných a jiných 
bezdůvodných návrhů, které by soudy zbytečně 
zatěžovaly a které by zároveň vůbec nemusely 
vyhovovat požadavkům zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Teprve právnická osoba, která již status veřejné 
prospěšnosti má, by měla být osvobozena od 
poplatku ve věcech veřejného rejstříku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

 k části sedmé návrhu zákona – změna zákona o obchodních společnostech a 
družstvech.  
Doporučujeme § 30 návrhu upravit takto: 
V § 772 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to neplatí, 
určí-li stanovy sociálního družstva, že likvidátor nabídne likvidační zůstatek 
právnické osobě se statusem veřejné prospěšnosti s účelem obdobným tomu, za 
kterým bylo založeno sociální družstvo, a nejvyšší orgán této právnické osoby s tím 
vysloví souhlas“. 
 
Odůvodnění: 
V § 30 návrhu je provedeno vložení nového odstavce 3 do § 772 zákona o 
obchodních společnostech a družstvech, avšak text vkládaného odstavce není z 
hlediska formulace řádně provázán se stávajícím záměrem týkajícím se naložení s 
likvidačním zůstatkem. Podle stávající právní úpravy se totiž (po vyplacení podílu na 

Akceptováno jinak 
S ohledem na srozumitelnější posloupnost 
založenou tímto ustanovením navrhujeme 
následující formulaci: 
 

§ 772 
 
(1) Určí-li tak stanovy, nabídne likvidátor 
likvidační zůstatek po uspokojení práv členů na 
výplatu podílu na likvidačním zůstatku 
právnické osobě se statusem veřejné 
prospěšnosti s účelem obdobným tomu, za 
kterým bylo založeno sociální družstvo.  
(2) Neurčí-li stanovy, že má být s likvidačním 
zůstatkem naloženo podle odstavce 1, připadne 
podle rozhodnutí sociálního družstva jinému 
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likvidačním zůstatku členům sociálního družstva podle § 771 odst. 1) zbývající 
prostředky převedou (podle § 772 odst. 1) jinému sociálnímu družstvu, jestliže 
takovéto (nabývající) sociální družstvo s tím souhlasí. Pokud by s převodem 
nesouhlasilo, prostředky připadnou (podle § 772 odst. 2) ex lege obci, ve které má 
zanikající sociální družstvo své sídlo. Navrhovaný nový odstavec 3 tedy nelze takto 
použít (nehledě na chybnost odkazu na „větu první“). 
Z hlediska sledovaného záměru by bylo vhodné návrh upravit tak, aby byla 
zachována nezpochybnitelná posloupnost pro převod likvidačního zůstatku 
zbývajícího po vyplacení podílů na likvidačním zůstatku členům sociálního družstva.  
Další záležitostí je, že zákon (ani ve stávajícím znění ve vztahu k „nabývajícímu“ 
sociálnímu družstvu) neurčuje, do kdy má členská schůze vyslovit svůj souhlas; totéž 
by pak platilo pro nejvyšší orgán dotčené právnické osoby se statusem veřejné 
prospěšnosti. Z hlediska zákona by tak měla učinit nejbližší členská schůze (resp. 
nejbližší jednání nejvyššího orgánu dotčené právnické osoby se statusem veřejné 
prospěšnosti), což však může proces likvidace nepřiměřeně prodloužit (vezmeme-li v 
úvahu, že jednání se koná zpravidla 1x ročně). Řešení této záležitosti by si však 
vyžádalo provedení novelizace (vč. doplnění § 772 odst. 1) i v tomto směru. 
Tato připomínka je zásadní. 

sociálnímu družstvu, pokud s tím souhlasí. 
(3) Nelze-li postupovat podle odstavců 1 a 2, 
připadne likvidační zůstatek obci, v níž má 
zanikající sociální družstvo své sídlo. 
(4) Jiný způsob naložení s likvidačním 
zůstatkem není přípustný. 

 K části osmé – změna zákona o zvláštních řízeních soudních, bod 1. 
Číslovku „60“ navrhujeme nahradit číslovkou „30“.  
Odůvodnění:  
Navrhovanou lhůtu vnímáme jako rozumný kompromis mezi potřebou důsledného 
prověření všech rozhodných skutečností a potřebou zachování efektivity soudních 
řízení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Máme za to, že daná posouzení mohou 
vyžadovat více času. Navíc platí, že jde o lhůtu 
toliko pořádkovou. 

UZS ČR 
 
Mgr. Jakub Machytka 
Jakub.machytka@uzs.cz  
   
PhDr. Vít Richter SKIP ČR 
vit.richter@nkp.cz 
 
Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. 
mrazek@avpo.cz 
 
Ing. Jiří Lodr 
jirka.lodr@volny.cz 

Obecné připomínky 
Zásadní připomínkou k předloženému návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
je jeho nekoncepčnost, kdy jde o veřejnoprávní regulaci soukromoprávního statusu 
právnických osob, avšak bez veřejnoprávních efektů. Stát by se měl zdržet ingerence 
do soukromoprávních poměrů tam, kde není potřeba zásahu ze strany veřejné moci 
hodnotově zdůvodněna a řádně vyargumentována. A to u předloženého návrhu 
zákona není.  
Ve všech evropských úpravách je se statusem veřejné prospěšnosti spjat systém 
výhod poskytovaných právnickým osobám, které status získají typicky osvobození 
od vybraných druhů daní a pobídky pro osoby finančně podporující tyto subjekty 
(např. daňové odpisy), dále v některých státech osvobození od poplatků za některé 
veřejné služby.  Předložený návrh zákona se statusem veřejné prospěšnosti nespojuje 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
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žádné výhody. Eliminace výhod činí ze zákona o statusu veřejné prospěšnosti zcela 
samoúčelný předpis, o jehož naplnění nebudou mít právnické osoby žádnou 
motivaci.  Návrh zákona z roku 2012 byl provázán na benefity  stanovené v zákoně o 
daních z příjmů a bylo by potřeba k řešení veřejné prospěšnosti tak, aby úprava 
odpovídala určitému evropskému standardu,  benefity dopracovat.   
Obava, která v souvislosti s předloženým návrhem u neziskových organizací vzniká, 
je, že se k prokázání jeho praktické užitečnosti, stane pro veřejnou správu nástrojem 
k postupům směřujícím proti neziskovým organizacím. Již nyní jsou náznaky toho, 
že dojde k „zjednodušení“ dotačních řízení, kdy se jako základní podmínka pro 
poskytnutí dotace stanoví doložení statusu veřejné prospěšnosti. V oblastech, v nichž 
působí vedle právnických osob soukromého práva veřejnoprávní subjekty 
(příspěvkové organizace), které své kvality obdobným způsobem nemusí prokazovat, 
se ještě více prohloubí nerovnost – to může mít negativní dopad do oblasti sociální 
péče, školství, zdravotnictví, kultury.  
Argumentace důvodové zprávy k návrhu zákona tím, že chybí instrument, který by 
zejména nestátním neziskovým organizacím umožňoval jednoduše manifestovat své 
kvality a že se tím rozšíří paleta možné podpory neziskového sektoru, je hledáním 
odůvodnění tohoto samoúčelného zákona, které však nemá žádnou oporu v realitě. 
Subjekty, které chtějí manifestovat své kvality, tak činí prostřednictvím svých 
webových stránek, facebooku, zveřejňováním výročních zpráv. Stejně nedůvodná je 
argumentace o nekomfortním postavení všech těm, kteří se na subjekty neziskového 
sektoru z různých pohnutek obracejí či chtějí obracet. Ať už jde o možné sponzory a 
dárce nebo osoby u nestátních neziskových organizací hledající pomoc a záštitu.  
Dárci většinou představu koho a co podpoří a za jakých podmínek mají; na to 
nepotřebují takto extensivní veřejnoprávní regulaci. Není ani vhodné argumentovat 
podporou soukromého fundraisingu při nastavování podrobných a zpřísňujících 
zákonných parametrů, zejména v zemi, kde většina aktivit pro obecné blaho probíhá 
formou zapojení "osob" tj. prostřednictvím spolků.  
Za problematické je nutné považovat ustanovení návrhu zákona, u nichž lze 
předpokládat jako demotivační efekt snížení zájmu o činnost v nestátních 
neziskových organizacích.  Návrh zákona (de facto) nahlíží na všechny členy 
volených orgánů právnických osob jako na osoby, které je třeba je zvýšenou měrou 
kontrolovat, tj. jako na a priori „nepoctivé“. Toto je zcela nadbytečné – občanský 
zákoník svou  úpravou  § 159 NOZ, který stanoví jasně a srozumitelně standard péče 
řádného hospodáře pro všechny právnické osoby a úpravou §7, který presumuje 
poctivosti soukromoprávního jednání, vytváří rámec, který nepotřebuje další 
zpřísňování předloženým návrhem zákona.    
 

výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Návrh zákona považujeme i po zapracování 
některých dílčích připomínek za 
nekoncepční a nepřijatelný.  Hned 
v odpovědi na naši první obecnou 
připomínku stojí, že cílem není spojovat 
status veřejné prospěšnosti s konkrétními 
benefity ze strany orgánů státu, ale že status 
má představovat výhodu v rámci 
soukromoprávního styku - například ve 
vztazích mezi neziskovými organizacemi a 
jejich dárci.  
Nepřijatelné je pro nás též chápání principu 
transparentnosti, jehož se odpovědi na naše 
připomínky opakovaně dovolávají, jako ryze 
formálního zveřejňování velkého množství 
informací a dokumentů, jejichž soulad se 
skutečností a věcnou správnost nebude 
nikdo kontrolovat.  
Neshledáváme důvody k tomu, aby stát 
regulativně zasahoval do vztahů mezi 
neziskovými organizacemi a veřejností 
(podporovateli, dárci), pokud zároveň státní 
orgány nebudou samy tuto regulaci respektovat. 
Jinými slovy, považujeme za nelogické a pro 
veřejnost matoucí, že stát stanoví podmínky pro 
získání statusu, ale sám pak prostřednictvím 
svých orgánů nebude nijak brát zřetel na to, zda 
organizace tyto podmínky plní a status získaly, 
a nepřizná jim na základě statusu žádné daňové 
nebo jiné benefity. 
Podobně matoucí a pro neziskové organizace i 
jejich podporovatele v důsledku nebezpečné je i 
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V současné podobě je zákon koncipován jako soukromoprávní norma, pročež se 
nepočítá s tím, že by upravoval daňové nebo podobné benefity pro držitele statusu 
veřejné prospěšnosti. Důvodová zpráva sice připouští možnost, že by tyto benefity 
mohly být obsaženy v jiných (daňových, účetních) předpisech, avšak zároveň 
upozorňuje na nevhodnost takových vazeb.  
Návrh v podstatě nebere zřetel na hledisko samotných veřejně prospěšných 
organizací a jejich potřeby. Podle našeho názoru postrádá existence statusu smysl, 
pokud tento nebude spojen s odpovídajícími benefity. Navíc může z pohledu 
neziskových organizací dojít ke značnému znepřehlednění prostředí, neboť možnost 
získat benefity bude vázána na splnění odlišných standardů a podmínek, než těch, 
spojených se statusem veřejné prospěšnosti. Již v současné době pracuje zákon o 
dani z příjmu s pojmem „veřejně prospěšný poplatník“ a podobných rezortně nebo 
oborově omezených přístupů může v budoucnu přibývat. Zákon v navrhované 
podobě by tak neplnil svůj základní smysl, a sice vymezit ty neziskové organizace, 
které se prokazatelně věnují veřejně prospěšným činnostem a splňují určité další 
standardy (zejména v oblasti transparentnosti a hospodárnosti), a jejichž podpora je 
tedy v zájmu celé společnosti.  
 
Současný návrh též nerespektuje hledisko soukromých dárců a podporovatelů, ačkoli 
právě jim by měl v aktuálním soukromoprávním pojetí status sloužit především. 
Podmínky udělení statusu se s požadavky soukromých dárců na transparentní a 
důvěryhodné neziskové organizace kryjí jen částečně. V mnoha ohledech je zákon až 
zbytečně přísný (viz další připomínky níže) a nakládá na neziskové organizace 
zbytečnou administrativní zátěž. 
 
Především by však na dárce a podporovatele působilo matoucím a nedůvěryhodným 
dojmem, že stát, který definuje podmínky pro získání statusu a kontroluje jejich 
dodržování, sám držitele statusu nepodporuje a možnost čerpat benefity váže na 
plnění odlišných standardů. 
 
Návrh zákona počítá s tím, že by neziskové organizace, které budou chtít získat a 
užívat status veřejné prospěšnosti, měly povinnost dodávat soudům poměrně velké 
množství informací a dokumentů o svých vnitřních poměrech, provozu a 
hospodaření. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by agenda spojená s udělováním 
statusu a kontrolou dodržování jeho podmínek neznamenala pro soudy významnou 
zátěž. Pokud má mít status skutečnou váhu a smysl, bude nutné, aby se dodávanými 
podklady někdo aktivně zabýval a zhodnotil jejich vypovídací hodnotu a věcnou 
správnost. Jedná se o agendu, která by svým charakterem měla spadat spíše pod 

pojetí transparentnosti, s nímž předkládaný 
návrh zákona operuje. Potenciální 
podporovatelé a dárci neziskových organizací 
z řad neodborné veřejnosti, o které jde 
především, budou mít tendenci považovat 
status veřejné prospěšnosti za určité potvrzení 
poctivosti organizace, neboť se budou 
domnívat, že byla státními orgány spravujícími 
tento status prověřena. Ve skutečnosti však 
soudy nebudou mít kapacitu, adekvátní nástroje 
ani odborné zázemí k tomu, aby posoudily, zda 
je činnost organizace žádající o status veřejné 
prospěšnosti skutečně veřejně prospěšná i 
v praxi. Chápání transparentnosti jako pouhého 
zveřejňování informací a dokumentů 
považujeme za formalistické a prakticky při 
absenci jakékoli kontroly zcela nefunkční. 
Pokud se nebudou soudy zabývat i věcnou 
náplní činnosti žadatelů o status veřejné 
prospěšnosti a neposkytnou závazné metodiky, 
podle nichž by měly být podklady 
zpracovávány, může ze strany žadatelů jít 
v lepším případě o pouhé proklamace, v horším 
až o zjevné nepravdy.  
Problematických bodů, u nichž by bylo možné 
se zastavit, je celá řada, uvést můžeme 
například problematiku rozdělení hlavní a 
vedlejší činnosti a chybějící vymezení 
vzájemných poměrů těchto činností. 
Organizace může doložit veřejně prospěšné 
poslání, avšak hlavní činnost, kterým toto 
poslání naplňuje, může být vzhledem k jejím 
ostatním aktivitám zcela marginální. Bude se 
například zaštiťovat šířením zdravotní osvěty 
v oblasti pitného režimu, toto poslání naplní 
jednou za rok uspořádáním přednášky pro 
veřejnost, ale po zbytek času se bude věnovat 
komerčnímu prodeji balených vod. Podobně 
například provozovatelé rekreačních zařízení 
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finanční úřady než pod soudy, u kterých není jasné, zda na její zabezpečení mají 
dostatečné personální i odborné kapacity a nezbytné zkušenosti. Obáváme se, že 
množství agendy a nedostatečná znalost matérie povedou k tomu, že posuzování 
žádosti o status bude pouze formální, tedy že soud bude kontrolovat pouze dodání 
požadovaných podkladů, ale už ne jejich kvalitu a věcnou správnost. V takovém 
případě by status znamenal jen zbytečnou administrativní zátěž pro neziskové 
organizace i pro soudy a jeho praktický přínos by byl v podstatě nulový. 
 
Očekáváme, že přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti zlepší transparentnost 
neziskového sektoru, sjednotí se se systémem nastaveným v jiných evropských 
zemích. Podporujeme tedy přijetí zákona, ovšem za předpokladu akceptace 
subvarianty 2B – tedy doplnění právního zakotvení benefitů (s dopracováním 
konkrétního výčtu benefitů). 
Zakotvení benefitů plynoucích se získání statusu veřejné prospěšnosti je nutné 
dopracovat a přesně definovat do tohoto zákona, aby byl zaručen jejich právní nárok 
ihned s počátkem platnosti tohoto zákona. Ponechat vše jen vývoji v horizontu 
několika let nebo vydání samostatných právních předpisů, je pro osud neziskového 
sektoru nestabilní výhled a nepřináší kromě zlepšení jisté společenské prestiže (i 
když společnost se ještě nenaučila na neziskový sektor takto nahlížet) žádnou 
pobídku pro využití statusu veřejně prospěšnosti. 
Pokud mají být na neziskové organizace kladeny zvýšené nároky kontroly na jejich 
ekonomickou činnost, je též třeba, aby existovala záruka finanční kompenzace (jasně 
stanovených daňových úlev apod.), která přinese jistotu a stabilitu do fungování 
těchto organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

mohou jednou za rok uspořádat akci pro děti 
ale jinak nabízet své služby na čistě komerčním 
základě.  
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti by měl 
nastavit jasná a kontrolovatelná kritéria, sankce 
za jejich nedodržování, ale také benefity pro ty, 
kteří je naplní. Tak jak je zákon nastaven v této 
chvíli, přinese ještě větší nedůvěru občanů 
v neziskový sektor. Status totiž budou moci 
získat i organizace, které jej budou zneužívat 
k vlastnímu prospěchu a ekonomickým ziskům.  
 
Navrhujeme tedy stávající návrh zákona 
opustit a před případnou přípravou nové 
verze nechat zpracovat nové Hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť podmínky, 
pro které by dnes měl být zákon připraven, 
se již podstatně liší od těch, které popisuje 
původní analýza. Zároveň jsme přesvědčeni, 
že by další návrh měl vznikat v gesci 
Ministerstva financí, které rozhoduje o 
daňových benefitech a v současné době již 
používá vlastní definici tzv. veřejně 
prospěšného poplatníka.  Právě daňové 
benefity jsou totiž tím, co by statusu veřejné 
prospěšnosti dodalo reálný význam. Nebude-
li možno dosáhnout v uvedeném smyslu 
přijatelného kompromisu, dáváme ke 
zvážení myšlenku úplného vypuštění statusu 
v rámci budoucích novelizací nového 
občanského zákoníku.  

K §2 písm. b, bod 2 
 
Odůvodnění: 
Otázka poctivosti nabývání majetku je subsumována pod §7 OZ, který stanoví, že se 
má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Z 
tohoto předpokladu by se mělo vycházet i při přiznávání statusu veřejné 
prospěšnosti.  

Vzato na vědomí 
 
Ustanovení § 2 bude přeformulováno. Jedná se 
o podmínku stanovenou občanským 
zákoníkem, § 2 pravidlo toliko rekapituluje. 
 
Zároveň však pravidlo § 2 specifikuje, že zákon 
o statusu veřejné prospěšnosti nestanovuje 
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Navíc je-li „poctivost nabytí majetku“ podle §9 odst.1 návrhu zákona prokazována 
předložením účetní závěrku, zprávu auditora o ověření účetní závěrky, je-li povinna 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávou je diskutabilní, zda na 
základě těchto listin, bude soud vůbec schopen posoudit, že žadatel nabyl majetek z 
poctivých zdrojů.  
Uvedené ustanovení lze považovat za nadbytečné i s ohledem na skutečnost, že 
právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících vedených soudy povinně zveřejňují 
ve sbírce listin účetní závěrky, zprávy auditora a v jednoduchém účetnictví přehled o 
majetku a závazcích. Není důvod po těchto právnických osobách požadovat 
opakované předkládání uvedených listin. 

podmínky pro získání statusy, ale má jen 
stanovit způsob, jakým bude splnění podmínek 
(stanovených OZ), doloženo. Zákon o statusu 
veřejné prospěšnosti nemá stanovovat další 
podmínky nad rámec občanského zákoníku. 
 
Ustanovení § 9 bude doplněno podle 
připomínky; listiny, které se (povinně) 
zveřejňují ve sbírce listin, bude soud zjišťovat 
z veřejného rejstříku. 
 

§ 3 Právo na zápis statusu nemá právnická osoba, které byl v posledních 5 letech 
status odňat. 
Navrhujeme zkrácení lhůty na 2 nebo 3 roky. 
 
Odůvodnění: 
Lhůta je poměrně dlouhá a její délka není nijak zdůvodněna. Během posuzování 
žádosti jsou posuzována uplynulá dvě účetní období, pokud tedy dojde k pochybení, 
může být z věcného pohledu organizace po této době opět způsobilá status získat. 

Akceptováno 
 
Lhůta bude upravena na 3 roky. 

§ 4 (1) Činností přispívající k dosahování obecného blaha je vlastní činnost 
vykonávaná v souladu se zakladatelským právním jednáním s cílem přispívat k 
dosahování obecného blaha, a to i když tato činnost směřuje jen k prospěchu určitého 
okruhu osob určeného druhově.  
Odstavec navrhujeme vypustit nebo zásadně přeformulovat. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o nepřehlednou a nesrozumitelnou tautologii – činností přispívající k 
veřejnému blahu je činnost zaměřená na dosahování obecného blaha. Taktéž 
nechápeme, co je myšleno druhově určeným okruhem osob. 

Akceptováno 
 

§ 4, (2)  
Místo nynějšího použití výrazu „zejména“ navrhujeme doplnit větu, že se jedná 
pouze o demonstrativní výčet. Dále navrhujeme radikální zkrácení následujícího 
seznamu.   
 
Odůvodnění: 
V seznamu se řada oblastí prakticky opakuje (některé body se překrývají), je patrná 
snaha udělat seznam natolik široký „aby se v něm našel každý“, čehož ovšem nelze 

Částečně akceptováno 
 
Ustanovení bude uvozeno vyvratitelnou 
domnělou. Seznam bude revidován. 
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docílit, naopak to může vést k dalším požadavkům na rozšiřování seznamu. 
§ 6 (1) 
Text § 6 (1) navrhujeme nahradit jednoduchým výčtem, jaké pozice ve vztahu k 
organizaci žádající o status nesmí zastávat osoby, které nejsou bezúhonné. Mezi tyto 
osoby navrhujeme zahrnout také ty, kdo mají právo jmenovat či jinak ustanovovat do 
funkce členy orgánů právnické osoby (např. zakladatele obecně prospěšných 
společností, ústavů, nadací a nadačních fondů).  
 
Odůvodnění: 
Text § 6, podle nějž má být posuzována bezúhonnost osob majících vliv na 
organizaci žádající o status je nepřehledný a zmatečný. Nejsou zde dostatečně 
odděleny pojmy osoba a orgán. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 6 bude přeformulováno, 
zjednodušeno. 
 
Platí, že ustanovení § 6 pouze uvádí, kdo se 
vždy považuje za osobu s podstatným vlivem; 
nejde však o taxativní výčet. Zakladatel tak 
samozřejmě může být v konkrétním případě 
osobou s podstatným vlivem.  
 
Případné uvedení „osoby, která má právo 
jmenovat členy orgánů právnické osoby“, 
nepovažujeme za vhodné. Typicky v případě 
členů nejvyššího orgánu by se jednalo o velké 
množství osob, které by musely prokazovat 
bezúhonnost; přitom tyto osoby podstatný vliv 
obvykle nemají. 

§ 7 (2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční 
právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný cizím státem,  
a) jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba 
v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; 
S ohledem na  ustanovení § 7 (3) a), kde je tato povinnost nahrazena možností učinit 
prohlášení před notářem nebo orgánem státu, navrhujeme písm. a) vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Problém je zejména formulace „jakož i“, to by znamenalo, že dotyčný bude muset 
dodat i adekvátní výpisy ze všech zemí, kde se v minulých letech delší dobu 
zdržoval, splnění této podmínky může být prakticky nemožné. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Obecně považujeme úpravu za nutnou. Je třeba 
trvat na tom, aby byla doložena bezúhonnost 
s ohledem na všechny státy, kde osoba 
působí/působila. Jinak by se pravidlo dalo 
snadno obcházet. Splnění této podmínky 
(získání výpisu či více výpisů) nelze obecně 
považovat za nemožné. Pokud je skutečně tato 
podmínka fakticky nesplnitelná, uplatní se § 7 
odst. 3. 
 
Pravidlo § 7 odst. 3 a) se uplatní toliko 
subsidiárně; jen tehdy, nelze-li postupovat dle 
pravidla § 7 odst. 2 – „nevydává-li“.  

§ 7 (2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční 
právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný cizím státem, 
b) v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Obecně považujeme úpravu za nutnou. Je třeba 
trvat na tom, aby byla doložena bezúhonnost 
s ohledem na všechny státy, kde osoba 
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jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 
letech měla organizační složku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto státu 
upravuje trestní odpovědnost právnických osob.  
S ohledem na ustanovení § 7 (3) b), kde je upravena možnost tuto povinnost nahradit 
prohlášením před notářem nebo orgánem státu navrhujeme písm. b) vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Problém je zejména v tom, že by právnická osoba měla předložit doklady i ze všech 
států kde má organizační složku, v praxi může být splnění této podmínky v podstatě 
nemožné. 

působí/působila. Jinak by se pravidlo dalo 
snadno obcházet. Splnění této podmínky 
(získání výpisu či více výpisů) nelze obecně 
považovat za nemožné. Pokud je skutečně tato 
podmínka fakticky nesplnitelná, uplatní se § 7 
odst. 3. 
 
Pravidlo § 7 odst. 3 a) se uplatní toliko 
subsidiárně; jen tehdy, nelze-li postupovat dle 
pravidla § 7 odst. 2 – „nevydává-li“. 

§ 8 (2) 
K písmenu c) navrhujeme doplnit, že ustanovení rovněž neplatí pro obecně 
prospěšné společnosti, kde 1/3 členů správní a dozorčí rady mohou tvořit 
zaměstnanci organizace. 
 
Odůvodnění: 
Jde o užitečnou a v praxi využívanou možnost, se kterou současný návrh nepočítá. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Výjimka doplněna obecnou formulací.   

§ 9  
Nesouhlasíme s rozsahem navrhovaných povinností a navrhujeme přepracování § 9 
(1) v tom smyslu, aby podmínkou přiznání statusu bylo dodání výroční zprávy za 
dvě bezprostředně předcházející uplynulá účetní období obsahující alespoň: 
• poslání právnické osoby, včetně zhodnocení jeho naplňování v uplynulém 
období; 
• přehled odměn vyplacený členům správní a dozorčí rady (případně 
obdobných orgánů); 
• součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy 
orgánu, zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v 
souvislosti s působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP 
apod.); 
• účetní závěrku, včetně přílohy k účetní závěrce. 
Odůvodnění: 
Nevidíme důvod k podstatnému rozšiřování povinností a považujeme za nereálné, 
aby soudy dokázaly kontrolovat jejich řádné plnění, neboť dostatečně nekontrolují 
ani naplňování povinností stávajících. Už v současné chvíli musí naprostá většina 
právnických osob vkládat do sbírky listin alespoň účetní závěrku, včetně přílohy k 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Rozsah požadovaných listin dokládaných 
v řízení o zápisu statusu je odůvodněn většími 
požadavky na transparentnost daných 
právnických osob.  
 
Řízení ve smyslu § 9 je třeba odlišit od 
rejstříkového řízení dle rejstříkového zákona (§ 
75 a násl. ZVR). V rámci řízení o právu na 
zápis (§9) soud předložené dokumenty 
přezkoumá, dané povinnosti nelze splnit toliko 
formálně.   
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
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účetní závěrce, námi navrhované rozšíření by se tedy týkalo v zásadě jen spolků, 
které by k ní musely dopracovat i výroční zprávu, což však nepovažujeme za příliš 
velkou zátěž. 
Současné povinnosti řada organizací neplní, nebo je plní jen formálně. Tomu 
nahrává i přístup soudů, které (pokud vůbec) kontrolují prakticky jen to, jestli 
organizace příslušné dokumenty do sbírky listin doplňují, nezabývají se však už 
jejich věcnou správností a kvalitou. Proto jsme toho názoru, že by bylo logičtější jít 
cestou lepšího vymáhání současných povinností, než zavádění povinností nových, 
které jsou navíc často problematické (viz připomínky k § 14 níže). 
Tato připomínka je zásadní. 
9 (2) 
Navrhujeme zrušení § 9, odstavce (2). 
 
Odůvodnění: 
Účelem statusu má být označení důvěryhodných veřejně prospěšných organizací, 
které prokazatelně řádně naplňují své poslání a hospodárně využívají svěřené 
prostředky, tato kritéria však nelze odpovědně posoudit u organizací, které za sebou 
nemají alespoň minimální historii. Navíc by vznikla velká disbalance mezi 
povinnostmi nových a déle existujících organizací. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Máme za to, že daná kritéria lze posoudit i u 
nově vzniklých právnických osob, byť tu může 
být v konkrétním případě obtížnější. Nelze však 
právnické osobě odepřít právo na zápis statusu 
jen proto, že nemá určitou historii. Lze mít za 
to, že by taková podmínka nebyla v souladu 
s obecnou úpravou občanského zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 11 Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku však nemá pobočný spolek nebo 
osoba založená církví a náboženskou společností, jimž byl v posledních 5 letech 
status odňat odnětím statusu hlavnímu spolku nebo církvi a náboženské společnosti. 
Toto právo nemá ani pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou 
společností, jež vznikly v posledních 5 letech po odnětí statusu hlavnímu spolku 
nebo církvi a náboženské společnosti. 
Navrhujeme zrušení § 11. 
 
Odůvodnění: 
Znění § 11 považujeme za příliš přísné, řada pobočných spolků a církevních 
organizací funguje prakticky nezávisle na hlavních spolcích a církvích 
(náboženských společnostech). Měly by tedy být posuzovány spíše konkrétní 
případy, jak pobočné spolky a církevní organizace plní nebo neplní podmínky pro 
udělení statusu. V případě, že by omezení jejich právní subjektivity bylo takového 

Akceptováno 
 
Druhá věta § 11 bude vypuštěna. Lhůta bude 
upravena. 
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druhu, že by znemožňovalo splnění podmínek, status by samozřejmě nebylo udělen.  
Dále lhůtu 5 let považujeme za příliš dlouhou (viz připomínka 1 výše). 
§ 13 
Navrhujeme doplnit odstavec o jednotném rejstříku osob se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Odůvodnění: 
Evidenci některých druhů právnických osob (církevní právnické osoby, školská 
právnické osoby) nevedou soudy, ale jiné úřady. Tyto typy právnických osob z toho 
důvodu nejsou součástí veřejného rejstříku, přístupného na portálu Justice.cz a 
kompletní seznam držitelů statusu veřejné prospěšnosti by nebylo možné získat na 
jednom místě, což je proti smyslu statusu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Smyslem zákona není vytvořit jednotný a 
kompletní seznam osob se statusem. Navíc by 
bylo velice nehospodárné vytvářet nový rejstřík 
či evidenci jen pro účely informace o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: … 
Písmena a) až h) navrhujeme vypustit a § 14 sladit se zněním § 9, viz předchozí 
připomínka č. 8. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o zdrojích financování by měly poskytovat účetní závěrka a 
příloha k účetní závěrce. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Přísnější standard je odůvodněn vážností a 
důvěryhodností spojenou se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení 
a provoz a náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s 
výkonem hlavní činnosti, 
Písmeno c) navrhujeme vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o struktuře nákladů by měly poskytovat účetní závěrka a příloha 
k účetní závěrce. Pokud by měli žadatelé dokládat ještě jiný dokument, musela by 
vzniknout přesná metodika pro jeho zpracování.  
Povinnost vidíme jako zbytečnou také z toho důvodu, že je nereálné zajistit kontrolu 
pravdivosti a správnosti takových přehledů. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Požadavky dle § 14 odst. 1 písm. c) z účetní 
závěrky standardně zjistitelné nejsou.    
 
K pravdivosti a správnosti přehledu 
podotýkáme, že obecně není možné zajistit 
pravdivost jakéhokoli výkazu. Dané požadavky 
je třeba vnímat jako požadavek na vyšší míru 
transparentnosti. 
 
Vyjádření UZS ČR: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4K5YR4)



Tato připomínka je zásadní. Nesouhlasíme s vypořádáním. 
§ 14 (1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného 
rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň: 
e) počet zaměstnanců a dobrovolníků včetně souhrnu výše jejich mezd, odměn z 
dohody a kapesného k poslednímu dni uplynulého účetního období, 
Místo celkového souhrnu, který lze vyčíst z účetní závěrky navrhujeme uvádět  
součet tří nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, 
zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období, obdržených v souvislosti s 
působením v právnické osobě se statusem (tedy včetně fakturace, DPP apod.). 
Písmeno f) navrhujeme v souvislosti s touto úpravou odstranit. 
 
Odůvodnění: 
Dostatečný přehled o mzdových nákladech by měla podávat účetní závěrka. 
Informační hodnota součtu příjmů tří nejlépe odměňovaných osob je podle našeho 
názoru vyšší, neboť se ukáže, jestli je toto odměňování na přiměřené úrovni. 

Akceptováno 

§ 14 (2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční 
zpráva podle odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích. 
Navrhujeme celý odstavec 2 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru by možnost získat status veřejné prospěšnosti měly mít pouze 
osoby vedoucí podvojné účetnictví. Získání statusu (vzhledem k ostatním 
podmínkám) vyžaduje poměrně vysokou míru profesionalizace organizace, což se s 
vedením jednoduchého účetnictví neslučuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Možnost získat status nelze takto podmiňovat. 
Podmínky jsou stanoveny v občanském 
zákoníku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 14 (4) Právnická osoba se statusem uloží výroční zprávu podle odstavce 1 do 
sbírky listin veřejného rejstříku do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem a 
po vyjádření kontrolního orgánu, nejpozději však do konce bezprostředně 
následujícího účetního období. 
Navrhujeme zpřísnění této povinnosti například tak, že by výroční zpráva musela být 
uložena do sbírky listin už po uplynutí 6 či 7 měsíců od skončení předchozího 
účetního období. 
 
Odůvodnění: 
Řada organizací tuto povinnost již má. Pokud má status veřejné prospěšnosti 

Akceptováno 
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vytvářet tlak na transparentnost, měl by stanovit kratší lhůtu, informování o vlastní 
činnosti s možným odstupem celého roku by k naplňování tohoto principu příliš 
nepřispělo. 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 15 Pravidla o střetu zájmů 
Navrhujeme zvážit vypuštění celého § 15. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná pravidla odpovídají tomu, že by členové statutárních i dalších orgánů 
měli jednat s péčí řádného hospodáře. Nevnímáme však jako smysluplné, aby 
držitelům statusu vnikla povinnost vkládat smlouvy do sbírky listin. Soudy a další 
orgány vedoucí veřejné rejstříky nebudou mít kapacitu vložené smlouvy, kterých lze 
očekávat velké množství, kontrolovat a může tedy vzniknout další povinnost, která 
bude naplňována jen formálně. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Do veřejného rejstříku se nevkládá smlouva 
sama. Ustanovení toliko požaduje založení 
zprávy (neobsahující osobní údaje), která 
deklaruje soulad s pravidly o střetu zájmů. 
 
Cílem pravidla není zajistit kontrolu 
zakládaných zpráv, ale nastavit a posílit určitou 
transparentnost.   

§ 18 Porušení povinnosti právnické osoby se statusem 
Navrhujeme § 18 doplnit o možnost, aby podněty soudu na odebrání statusu mohly 
podávat i právnické a fyzické osoby. 
V odstavci (2) navrhujeme nahradit text „vyrozumí o tom toho, kdo vede veřejný 
rejstřík“ zněním „vyrozumí o tom příslušný soud“. 
 
Odůvodnění: 
V současné podobě se plně spoléhá na kontrolu soudu, případně na podněty podané 
jinými orgány veřejné moci. Tento přístup však postrádá logiku, neboť status má 
sloužit jako informace pro širokou veřejnost. Hlavní příjemci této „služby“ by tak 
byli vyloučeni z možnosti se vyjádřit k tomu, jak jednotliví držitelé statusu splňují 
nároky na jeho držení. Připomínku považujeme za o to závažnější, že soudy ani 
úřady nebudou mít kapacity držitele statusu aktivně kontrolovat. 
Ten kdo vede veřejný rejstřík, v některých případech nerozhoduje o statusu 
(Ministerstvo kultury, které vede rejstřík církevních právnických osob, Ministerstvo 
školství, které vede rejstřík školských právnických osob), kontrolu podmínek 
dodržování statusu musí provádět vždy soud. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Platí, že podnět může podat soudu kdokoli. 
Toto není třeba explicitně stanovovat.  
 
Návrh pak může podat ten, kdo na tom má 
právní zájem (viz § 149 OZ).  
 
Samozřejmě platí, že o odnětí statusu rozhoduje 
vždy soud, bez ohledu na to, kdo vede příslušný 
rejstřík. Zároveň však platí, že porušení 
povinností nemusí nutně vést k zahájení řízení 
o odnětí, ale např. jen k vyzvání osoby, aby 
stav napravila (např. doplnila listiny). Proto je 
vhodné, aby byl primárně informován ten, kdo 
evidenci vede. Zároveň však platí, že 
informování (podnět) soudu, který je příslušný 
rozhodnout o odnětí statusu, vyloučeno není. 

§ 20 Zahájení řízení o odnětí statusu zapíše do veřejného rejstříku, do něhož je 
právnická osoba se statusem zapsána, ten, kdo veřejný rejstřík vede. 
§ 20 navrhujeme vypustit. 
 

Vysvětleno 
 
Návrhové znění reflektuje již účinnou právní 
úpravu – viz § 25 odst. 1 písm. j) rejstříkového 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s tím, aby bylo zapisováno již započaté řízení o odnětí statusu. 
Organizace, u kterých se nakonec pochybení neprokáže, by tím mohly být neprávem 
poškozeny. Ustanovení nedává smysl také vzhledem k tomu, že nebudou nijak 
označovány organizace, kterým byl status odebrán. 
Tato připomínka je zásadní. 

zákona.  
 
S ohledem na funkci statusu lze považovat 
informaci o zahájeném řízení o odnětí statusu 
za podstatnou.  
 
U osob, kterým byl status vymazán, bude 
samozřejmě veden i údaj o důvodu výmazu 
(např. odnětí) – viz § 25 odst. 1 písm. j) 
rejstříkového zákona. 

§ 21 (1) Výmazem statusu z veřejného rejstříku zanikají všechna práva a povinnosti 
s ním spojené s výjimkou povinností stanovených v § 8 odst. 1 písm. a) a b) a § 15; 
tyto povinnosti musí právnická osoba nebo její právní nástupce splňovat po dobu 1 
roku od výmazu statusu. 
Navrhujeme zrušení celého odstavce 1. 
 
Odůvodnění: 
Uplatňování tohoto ustanovení v praxi si nedovedeme představit bez dalších 
nástrojů, kterými by bylo vynutitelné. Právnické osoby, kterým bude status odňat, už 
nebudou mít motivaci nadále dodržovat jeho pravidla, pokud jim za to nebude hrozit 
nějaká sankce, případně z toho nebudou mít nějaký benefit. Navíc k odebírání 
statusu bude docházet právě kvůli neplnění podmínek, odebrání statusu a následné 
požadování nápravy je postup, který postrádá logiku. 

Neakceptováno 
 
Povinnost plnit uvedené povinnosti ještě 
určitou dobu po výmazu statusu je zárukou 
proti obcházení stanovených pravidel. 
 
Co se týče povinností dle § 8 odst. 1 písm. a) a 
b), které se týkají rozdělování prostředků, 
vynutitelnost této povinnosti je zajištěna 
běžnými mechanismy: plnění poskytnuté 
v rozporu se zákonným zákazem je poskytnuto 
bez právního důvodu a jako bezdůvodné 
obohacení je třeba jej vrátit. Obdobně to platí 
pro případnou povinnost doplnit cenu obvyklou 
podle § 15. 
 
Funkčnost těchto mechanismů zajišťuje také 
povinně uváděný údaj o zápisu odnětí statusu, 
včetně důvodu, který k tomu vedl, do veřejného 
rejstříku. 

§ 21 (2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným 
spolkům, které jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro 
církev a náboženskou společnost a osobu založenou církví a náboženskou 
společností. 
Navrhujeme zmírnit formulaci o odebrání statusu pobočným spolkům a církevním 
organizacím. 
 
Odůvodnění: 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
K § 22 sdělujeme, že nabytí statusu pobočným 
spolkem v důsledku nabytí statusu hlavním 
spolkem plyne z § 231 OZ. 
 
Smyslem pravidla § 21 odst. 2 je odlišit případy 
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§ 21 mluví o odejmutí statusu, v zákoně však nejsou pro tento případ upravena 
pravidla pro jeho nabytí. Vzhledem k tomu, že míra autonomie pobočných spolků a 
církevních organizací může být velmi různá, nesouhlasíme s tím, aby tyto nabývaly 
status automaticky, pokud jej nabyde mateřský spolek nebo církev. 
Ustanovení o automatickém odebírání statusu pobočným spolkům nebo církevním 
organizacím ve chvíli, kdy o status přijde mateřský spolek nebo církev považujeme 
za příliš radikální, opět není zohledňována míra autonomie konkrétní organizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

pobočných spolků, které nabyly status 
nezávisle na hlavním spolku. V takovém 
případě by odejmutí statusu hlavnímu spolku 
nemělo mít na status pobočného spolku vliv. 
 
Ustanovení § 22 pak toliko vyjasňuje, že vzdát 
se (samostatně) statusu může též pobočný 
spolek; stejnak mu může být nezávisle na 
hlavním spolku status odňat. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

§ 23 (1) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem, status ani právo na jeho 
zápis do veřejného rejstříku nepřechází na nástupnickou právnickou osobu. 
(2) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem odštěpením nebo změnou právní 
formy, osoba zúčastněná na přeměně pozbývá status i právo na jeho zápis do 
veřejného rejstříku. 
Navrhujeme upravit znění § 22 tak, aby rozhodující pro zachování statusu bylo 
prokázání kontinuity vykonávání veřejně prospěšné činnosti. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění se zaměřuje pouze na právní kontinuitu, v souladu s duchem 
zákona by však bylo spíše zajímat se o pokračování ve veřejně prospěšném poslání 
organizace.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno, že při přeměně právnické 
osoby se statusem rozdělením odštěpením nebo 
změnou právní formy tato osoba status 
nepozbývá.  
 
Zároveň však platí, že takto transformovaná 
osoba bude muset všechny podmínky statusu 
stanovené zákonem splňovat i nadále 
(kontinuálně), stejně jako jakákoli jiná osoba. 
V souvislosti s přeměnou, při které zúčastněná 
právnická osoba nezaniká, se nutně nepojí 
zvýšené riziko nevyhovování podmínkám 
statusu. Riziko je srovnatelné jako u osob, které 
nejsou předmětem přeměny. Přeměna sama by 
tak neměla vyvolat potřebu přezkumu.  

§23 odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Neakceptovatelné je stanovení „nepřenositelnosti“ statusu veřejné prospěšnosti při 
změně právní formy právnické osoby. Podle § 183 OZ se při změně právní formy 
právnická osoba ani neruší ani nezaniká, pouze se mění její právní poměry. Je-li 
statut veřejné prospěšnosti vázán na právnickou osobu, není důvodu, aby změnou 
právní formy status pozbýval, zůstávají-li zachovány všechny atributy veřejné 
prospěšnosti. Navíc nutno poukázat na skutečnost, že při změně právní formy 

Akceptováno 
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zůstávají zachovány všechny profesní akreditace a registrace prováděné orgány 
veřejné správy např. registrace poskytovatele sociálních služeb a není důvodu, proč 
by status veřejné prospěšnosti měl mít přísnější režim.   
Tato připomínka je zásadní. 
K části druhé - změna zákona o soudních poplatcích  - navrhuje se zrušení 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. h)  
Odůvodnění: 
Požadujeme vypuštění tohoto bodu z návrhu, neboť jsme přesvědčeni, že 
deklarovanou „regulační“ funkci již v dostatečné míře plní široká škála povinností, 
která je se získáním statusu spojena. Za těchto okolností máme důvodné pochybnosti 
o tom, že by docházelo ke zneužívání drobné úlevy v podobě osvobození od 
soudního poplatku. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Soudní poplatek by zde měl plnit také funkci 
fiskální. Regulační funkci pak nelze spatřovat 
v nutnosti splnit povinnosti spojené se získáním 
statusu.  Poplatek by měl odradit od 
svévolných, šikanózních, malicherných a jiných 
bezdůvodných návrhů, které by soudy zbytečně 
zatěžovaly a které by zároveň vůbec nemusely 
vyhovovat požadavkům zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Teprve právnická osoba, která již status veřejné 
prospěšnosti má, by měla být osvobozena od 
poplatku ve věcech veřejného rejstříku. 
 
Vyjádření UZS ČR: 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 

 K části osmé – změna zákona o zvláštních řízeních soudních, bod 1. 
Číslovku „60“ navrhujeme nahradit číslovkou „30“.  
Odůvodnění:  
Navrhovanou lhůtu vnímáme jako rozumný kompromis mezi potřebou důsledného 
prověření všech rozhodných skutečností a potřebou zachování efektivity soudních 
řízení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Máme za to, že daná posouzení mohou 
vyžadovat více času. Navíc platí, že jde o lhůtu 
toliko pořádkovou. 

HKČR Obecné zásadní připomínky  
Pojem veřejné prospěšnosti je definován v ustanovení § 146 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) proto 
doporučuje, aby tuto definici používaly veškeré související právní předpisy, a to 
především daňové zákony. Z důvodu právní jistoty a předvídatelnosti práva by 
nemělo docházet k vytváření autonomních definic (jako je tomu v současné době u § 
17a odst. 1 zákona o daních z příjmů). Je žádoucí zajistit jednotu výkladu a aplikace, 

Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
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čehož lze dosáhnout právě používáním jedné obecné definice. 
Pokud však se statusem veřejné prospěšnosti nebudou ostatní právní předpisy 
pracovat, považuje HK ČR úpravu za zbytečnou, neboť sama o sobě žádnou věcnou 
či procesní výhodu pro daný subjekt nepřináší. 
Upozorňujeme, že materiál pouze rozvíjí právní úpravu předpokládanou v 
ustanovení § 147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy upravuje podmínky, 
za kterých bude mít veřejně prospěšná právnická osoba právo na zápis statusu 
veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Navíc poměrně striktně nastavené 
podmínky fakticky odradí zájemce, když zápisem nezíská žádnou konkurenční 
výhodu oproti ostatním subjektům.  
Administrativní zátěž, která je spojená se zápisem statusu veřejné prospěšnosti, by 
byla opodstatněná pouze do té míry, v níž je zřejmé procesní či věcné zvýhodnění 
subjektu. To však, jak jsme již zmínili, návrh zákona nepřináší. Administrativní 
zátěž spojená se zápisem se nám proto jeví jako nepřiměřená. Jmenujme příkladem 
několik bodů, které považujeme za obzvlášť problematické: složité získávání statusu 
veřejné prospěšnosti, povinnost splnit náročné podmínky pro členy jejich orgánů, 
výroční zprávy včetně ověřování závěrek auditorem. Stanovení povinnosti auditovat 
účetní závěrku považujeme za nepřiměřené zatížení. Důvodová zpráva se například 
vůbec nezabývá otázkou, zda existuje dostatečný počet auditorů, kteří by měli účetní 
závěrky právnických osob ověřovat. 
Rozhodovat o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku budou (již nyní 
přetížené) soudy. K tomu důvodová zpráva však uvádí, že soudní soustava je za 
současného stavu schopná zápisy zajistit bez nutnosti navýšení stavu. O tomto 
závěru máme však pochybnosti, neboť jak sám předkladatel uvádí, potencionálních 
subjektů je více než 125 tisíc. Tento odhad je pouze orientační, protože, jak je 
uvedeno i v důvodové zprávě, nelze opomenout také jiné formy právnických osob, 
zejména obchodní korporace, či právnické osoby zřízené zákonem, jejichž účelem 
není rozdělení zisku mezi své členy (typicky sociální družstva) a s těmito subjekty 
odhady již nepočítají. Dopady na státní rozpočet, jak jsou uvedeny v důvodové 
zprávě, se zdají být na základě výše uvedeného podhodnocené. 
 
Na základě výše uvedeného považujeme předkládaný návrh nového zákona za 
zbytečný a požadujeme jeho stažení z legislativního procesu. 

veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
 
Vyjádření HKČR: 
Bereme na vědomí. 

Jestliže by předkladatel i nadále trval na předkládaném materiálu, uplatňuje HK ČR 
níže uvedené doporučující připomínky.  
Předpokládáme, že termín „člen“ tak, jak jej návrh zákona obsahuje např. v § 5, § 8 
odst. 1, § 8 odst. 2 § 15 odst. 1, zahrnuje i společníky či akcionáře v případě, že se 

Vysvětleno 
 
Pokud zákon hovoří o členu právnické osoby, 
rozumí tím člena právnické osoby ve smyslu 
občanského zákoníku (§ 211) – jde o členy 
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status veřejné prospěšnosti zapíše pro obchodní korporaci. všech forem právnických osob korporačního 
typu (např. člen spolku, družstevník, člen 
společenství vlastníků jednotek, ale i akcionář, 
společník u s. r. o. atd.). 

ČMKOS Předkladatel postoupil do připomínkového řízení již několikátý návrh zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti. Českomoravská konfederace odborových svazů se k 
předchozím návrhům věcně vyjadřovala a u řady poznámek nemění svůj postoj ani 
při připomínkovaném novém návrhu. Jejich podstatou je, že se navrhuje vytvořit 
velmi rigidní a nepružný soudní proces uznávání a zapisování statusu veřejné 
prospěšnosti, s nímž navrhovaný zákon nespojuje konkrétní benefity, o nichž hovoří 
(osvobození od soudních poplatků, daňové úlevy apod.). 
O zbytečnosti návrhu svědčí skutečnost, že tam, kde je to zapotřebí, např. daňové 
předpisy, zákonodárce i za účinnosti nového občanského zákoníku dále užívá právní 
pojem „daňově prospěšný poplatník“, jak uvádí i důvodová zpráva k němu na straně 
5. ČMKOS nesouhlasí se závěrem zde uvedeným, že „tato skutečnost nic nemění na 
tom, že absence znaků právnické osoby, která je veřejně prospěšnou, a tedy má 
nárok na zapsání statusu, je problémem platné právní úpravy.“ 
Problémem předloženého návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti naopak je, že 
jeho tvůrci si nepovšimli, že zákonodárce stanovil v návaznosti novelou zákoníku 
práce účinnou od 1. října 2016 (srov. zákon č. 205/2015 Sb.), že (viz § 324 zákoníku 
práce, ve znění uvedené novely) „Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
se považují za veřejně prospěšné právnické osoby.“, a podle předloženého návrhu 
tak mají „nárok na zapsání statusu“.  
S ohledem na skutečnost, že k uznání veřejné prospěšnosti došlo v tomto případě ze 
zákona, je nezbytné, aby uvedený status byl do veřejného rejstříku zapsán všem v 
něm zapsaným odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů rejstříkovým 
soudem z úřední povinnosti bez zvláštního řízení. Obdobně je nezbytné, aby tuto 
skutečnost zapisovaly u nově vznikajících odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů rejstříkové soudy průběžně spolu s jejich zápisem do veřejného 
rejstříku (spolků). 
ČMKOS v této souvislosti připomíná, že zákonodárce novelizací § 324 zákoníku 
práce přisvědčil připomínkám ČMKOS uplatňovaným k původním návrhům zákona 
o veřejné prospěšnosti, že s ohledem na závazky České republiky vyplývající z řady 
ratifikovaných mezinárodních smluv a paktů, zejména z ratifikované úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se 
organizovat, 1948, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a o Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ad. je nepřípustné ve 

ROZPOR  
 
Neakceptováno 
 
Cílem návrhu zákona není spojit status veřejné 
prospěšnosti s nejrůznějšími přídatnými 
benefity. Otázka těchto benefitů je ponechána 
případné pozdější úvaze a úpravě zvláštních 
právních předpisů (dnes počítá se statusem 
veřejné prospěšnosti zákon č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích). Je nutné zdůraznit, že 
výhody plynoucí ze statusu veřejné 
prospěšnosti, nemají být nutně spojeny s 
výhodami přiznanými ze strany státních orgánů 
(např. v daňové oblasti). Status veřejné 
prospěšnosti je primárně a především výhodou 
v rámci soukromoprávního (každodenního 
právního) styku (např. otázky dárcovství). 
 
Ve vztahu k odborovým organizacím a 
organizacím zaměstnavatelů podotýkáme, že 
zmiňované ustanovení § 324 zákoníku práce 
toliko stanoví právní fikci veřejné prospěšnosti. 
Lze tedy mít za to, že odborové organizace a 
organizace zaměstnavatelů splňují obecné 
podmínky § 146 občanského zákoníku. 
 
Z toho však nelze dovozovat, že odborové 
organizace a organizace zaměstnavatelů mají 
nárok na automatický zápis statusu. Ustanovení 
§ 147 občanského zákoníku totiž stanoví, že 
právo na zápis má ten, kdo splní podmínky 
stanovené jiným právním předpisem.  
 
Nelze také předvídat či nahrazovat vůli těchto 
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vztahu k odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů aplikovat soudní 
řízení, v jehož rámci by došlo k přezkoumávání charakteru činnosti odborových 
organizací, popřípadě odborových organizací, či stanovovat podmínky jimiž by stát 
zasahoval do svobody sdružování a do autonomie organizací sociálních partnerů na 
státu v otázkách jejich vnitřního uspořádání. 
Zákonná právní úprava i praxe týkající se odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů, včetně postupu rejstříkových soudů při zápisech vzniku, změn a 
zániku odborových organizací i statusu veřejné prospěšnosti proto musí být v 
souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Odlišný 
charakter odborových organizací a organizací zaměstnavatelů od ostatních 
právnických osob, vycházející především z jejich specifické činnosti zaměřené na 
ochranu oprávněných zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů, a ze zmíněné 
mezinárodní úpravy, která má přednost před českými zákony, vyžaduje a zdůvodňuje 
potřebu jiného, podstatně méně formálního zacházení, a to i při zapisování do 
veřejného rejstříku. 
Důležitá jsou zejména následující ustanovení Úmluvy č. 87: 
Podle článku 2 “Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez 
předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy 
takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto 
organizací.“ 
Podle článku 3 „Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat 
své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a 
činnost a formulovat svůj program.“ a dále „Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv 
zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho zákonnému 
vykonávání.“.  
Podle článku 8 odst. 2 „Vnitrostátní zákonodárství nesmí omezovat, ani nesmí být 
uplatňováno tak, aby omezovalo záruky stanovené touto úmluvou.“ 
Podle článku 11 „každý členský stát, pro nějž platí tato úmluva, se zavazuje učinit 
všechna vhodná a potřebná opatření, aby zajistil zaměstnancům a zaměstnavatelům 
svobodné vykonávání práva odborově se sdružovat.“. 
Výše uvedené připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

osob a provádět zápis bez jejich návrhu. Status 
je mimo jiné spojen s mnoha povinnostmi 
(daná osoba nemusí mít zájem mít zapsaný 
status, byť jde materiálně o veřejně prospěšnou 
osobu). Řízení o právu na zápis statusu je 
návrhové (viz § 90 zákona o zvláštních řízeních 
soudních).  
 
Pravidlo § 147 občanského zákoníku je třeba 
vyložit tak, že zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti nestanovuje podmínky veřejné 
prospěšnosti (ty jsou vymezeny v § 146 
občanského zákoníku), ale stanoví jen způsob, 
jakým bude splnění podmínek (stanovených 
občanským zákoníkem), doloženo. Až pokud 
někdo svou veřejnou prospěšnost zákonem 
stanoveným způsobem doloží, bude mu status 
zapsán.  
 
Vyjádření ČMKOS: 
Trváme, na tom, že jestliže novelou zákoníku 
práce účinnou od 1. října 2016 (srov. zákon č. 
205/2015 Sb.), že (viz § 324 zákoníku práce, ve 
znění uvedené novely) „Odborové organizace a 
organizace zaměstnavatelů se považují za 
veřejně prospěšné právnické osoby.“, došlo v 
tomto případě ze zákona k uznání této 
skutečnosti, a je proto nezbytné, aby uvedený 
status byl do veřejného rejstříku zapsán všem v 
něm zapsaným odborovým organizacím a 
organizacím zaměstnavatelů rejstříkovým 
soudem z úřední povinnosti bez zvláštního 
řízení. Obdobně je nezbytné, aby tuto 
skutečnost zapisovaly u nově vznikajících 
odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů rejstříkové soudy průběžně 
spolu s jejich zápisem do veřejného rejstříku 
(spolků). 
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Novela zákoníku práce tak jako zvláštní právní 
úprava má přednost před obecnou úpravou 
obsaženou v občanském zákoníku, uznala 
status veřejné prospěšnosti odborových 
organizací a organizací za splněný s ohledem 
na závazky České republiky vyplývající z řady 
ratifikovaných mezinárodních smluv a paktů, 
zejména z ratifikované úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a 
ochraně práva se organizovat, 1948, 
Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a o Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 
209/1992 Sb.) ad. Vylučuje proto uplatnění 
postupu podle § 147 občanského zákoníku a 
připravovaného zákona na uvedené organizace. 
 
V této věci tedy ČMKOS zásadně nesouhlasí 
s vypořádáním.   
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