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Východiska (1)

� OZ prošel PSP i Senátem.

� OZ předpokládá vznik rejstříku – není jasná forma.

� OZ předpokládá zvláštní navazující zákon – není jasná
forma.

� Připravuje se rejstříkový zákon.

� Připravují se registry (prakticky), kde budou i nynější
o.s., budoucí spolky aj.



Východiska (2)

Hledali jsme řešení, které…

1.Je v souladu s OZ a jeho důvodovou zprávou;

2.Je v souladu s předchozími stanovisky a prioritami NNO;

3.Nevytváří požadavky navíc;

4.Přispěje k vyšší transparentnosti;

5.Je prakticky použitelné ve vztahu k politikům = věnujeme se 
upřesnění §147.

Nehledali jsme

…řešení pro celý neziskový sektor

…řešení pro ziskový sektor

…cesty financování



Východiska (3)

Veřejně prosp ěšní

Současné NNO
Veřejně prosp ěšní
zapsaní státem



Východiska (4)

§ 146 

„Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu 

se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného 

blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen 

bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud 

hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu."

§ 147 

„Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné

prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným 

právním předpisem."



Východiska (5)

Veřejně prosp ěšní - § 146

Současné NNO
Veřejně prosp ěšní
zapsaní státem - § 147



Východiska (6)

Existuje status veřejné prospěšnosti.

�Činnosti pro obecné blaho, které jsou dlouhodobé nebo trvalé.

�Bezúhonní lidé

�Poctivě nabytý majetek a hospodárné využívání jmění.

Status je možné nechat si zapsat státem. Zápis provádí
orgán státní moci. U mateřských organizací je status 
„dědičný“.

Status může odejmout soud.

Ostatní stanoví zvláštní zákon.



Naše „vize“ pro zápis statutu u NNO (1)

� Chceme, aby se pokud možno všichni, kteří jsou 
legitimně VP, mohli zapsat do rejstříku.

� Chceme, aby se mohly zapsat i nově vznikající
organizace.

� Chceme, aby se pokud možno nelegitimní subjekty, 
které tvrdí, že jsou VP, ale ve skutečnosti neplní tuto 
funkci, zapsat nemohly.

� Připouštíme, že v praxi existují organizace, které
nesplňují § 146 a přesto se mohou (legitimně) 
považovat za veřejně prospěšné. 



Naše „vize“ pro zápis statutu u NNO (2)

Veřejně prosp ěšní - § 146

Současné NNO
- § 146 NNO

Veřejně prosp ěšné
zapsané státem
- § 147



Proces a podmínky zápisu

� Nediskriminační, vymahatelný.

� Žadatel dokládá pouze přesně vymezený okruh 
dokumentů.

� Registrační orgán při zápisu neověřuje soulad 
skutečné, praktické činnosti a poslání. Pokud 
potřebné dokumenty odpovídají požadavkům, 
žadatele zapíše do rejstříku (zápis je nárokový). 

� Zápis provádí rejstříkový soud.



Dokumenty dokládané k zápisu

� Zakladatelské právní jednání;

� Čestné prohlášení o bezúhonnosti statutárního 
orgánu a osob s podstatným vlivem na rozhodování;

� Čestné prohlášení dokládající hospodárné využívání
jmění

� Omezené přímé rozdělování zisku majitelům, 
zakladatelům, členům (?)

� Omezení mezd pracovníků (?)

� Zakázky za ceny obvyklé



Okruh informací a listin v rejstříku

� Zakladatelské právní jednání;

� Čestné prohlášení o bezúhonnosti 

� Čestné prohlášení o hospodárném nakládání se 
jměním

� Účetní závěrky (povinně)

� Výroční zprávy (nepovinně?)

� Audity (povinně, pokud existují)

Zapsaná osoba je povinná aktualizovat informace v 
rejstříku.



Kontrola a odejmutí statutu

� Návrh na odejmutí může podat osoba s právním 
zájmem, nebo registrační orgán.

� Kontrola, pokud jsou na statut VP vázány benefity.

U zapsaných osob kontrola může proběhnout ex post 
(po zápisu), pokud zapsaný statut byl jedním 
z faktorů, díky kterým subjekt obdržel podporu ze 
strany státu.

� Kontrola musí být předem oznámená, musí uvádět 
konkrétní předmět a rozsah kontroly.



??? k diskuzi

Omezené přímé rozdělování zisku majitelům, 
zakladatelům, členům aj.

�Nesmí se rozdělovat, pouze na VP činnosti a rozvoj 
těchto činností.

�Může se rozdělovat, ale pouze zčásti.

�Nesmí se rozdělovat z hlavní činnosti, která je VP, 
může se rozdělovat z vedlejší činnosti.



??? k diskuzi

Omezení mezd pracovníků

�Ano, na výši v rozmezí daným údaji ČSÚ.

�Ano, podle platových tabulek veřejné správy.

�Vůbec ne, kvalitní pracovníky je nutné odměnit.

�Ne, ale odměny by měly být zřejmé z výroční zprávy a 
účetní závěrky, přiměřenost posoudí dárci.



??? k diskuzi

Výroční zprávy

�Ano, v libovolném formátu, i málo náročném.

�Ano, je ale nutné specifikovat obsah kvůli podpoře 
transparentnosti.

�Ne, všechno potřebné je v závěrce, jinak zbytečně
zatěžující pro „malé“.


