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5 Vybrané organizace neziskového sektoru 
 

 

Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či 
vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají nekontrolovatelně prostředky z běžného 
podnikání. Tato mylná a nebezpečná představa tady byla zakořeněna poměrně velmi brzy po roce 

1989. Do jisté míry k ní přispěli i různí zlatokopové, kteří velmi brzy pochopili, že takováto organizace 
může sloužit i k osobnímu prospěchu. Problém je v tom, že to velmi výrazně zpomalilo legislativu        

a celkový vývoj rámce a pochopení nezastupitelné úlohy neziskových organizaci. Podstatné je, aby 
veřejnost k neziskovým organizacím získala důvěru, aby pochopila, že v západních zemích jsou 

naprosto běžnou součástí společnosti. Na Západě je však hospodaření těchto organizací naprosto 
přesně a nelítostně kontrolováno. Je-li však tvrdá kontrola, měl by stát bedlivě zvážit, jakou daňovou či 

jinou výhodu bude ochoten poskytnout podnikatelským subjektům za to, že část svého legitimně 
získaného zisku vloží do neziskové organizace.  

 
Ředitel televize NOVA  

Vladimír Železný 
 

 

 

Pro podrobnější charakteristiku jsme vybrali některé neziskové organizace,           

o kterých se domníváme, že vytváří jádro neziskového veřejného a soukromého 

sektoru. V prvním případě se jedná o rozpočtové a příspěvkové organizace, které 

tvoří podstatnou část veřejného neziskového sektoru. V druhém případě jde              

o občanská sdružení, obecně prospěšné organizace a nadace případně nadační 

fondy, které jsou považovány za jádro soukromého neziskového sektoru.   

 

 

5.1 Rozpočtové a příspěvkové organizace 

 

Rozpočtová organizace 

Rozpočtová organizace je právnická osoba zřízená některým z ústředních orgánů 

státní správy, okresním úřadem nebo obcí podle zákonů uvedených výše. Zřizovatel 

vydá o vzniku RO zřizovací listinu a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. 

Zřizovací listina obsahuje: 

- název a sídlo zřizovatele, 

- název s sídlo rozpočtové organizace - vymezení hlavních činností, 

- zabezpečení majetku - statutární orgány, 

- dobu na jakou je zřízena (pokud je zřízena na dobu určitou). 

 

Rozpočtová organizace vydá po zřízení svůj statut, který podléhá schválení 

zřizovatelem, a dále organizační řád a pravidla hospodaření a oběhu účetních 
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dokladů (bez odpisového řádu - rozpočtová organizace neodepisuje majetek). 

Rozpočtová organizace, hospodaří s rozpočtovými prostředky, které ji přidělí 

zřizovatel v rámci svého rozpočtu formou pevně stanovených limitů podle 

nákladových druhů. Čerpání prostředků je časově omezeno, neboť příslušný peněžní 

ústav uvolňuje finanční prostředky v souladu s přidělenými, prostředky. Nevyčerpané 

finanční prostředky za plánovací období se vrací do rozpočtu zřizovatele. 

Přidělované finanční prostředky jsou specificky předurčené na  investice a provoz     

a nemůžou být jinak využité. Doposud to vedlo k neefektivnímu čerpání  přidělených 

zdrojů. Docházelo k tomu proto, že RO  mají vypracovaný podrobný systém 

plánovaných norem,  normativu, limitů, na základě kterého se vypracovává plán  

finančního krytí potřeb organizace, který ovšem vzhledem k  možné nenaplněnosti 

rozpočtových potřeb se může se skutečnou potřebou rozcházet a  proto dochází       

k neefektivnímu čerpání. 

Rozpočtová organizace se může rozdělit, sloučit, případně splynout či zaniknout 

zrušením a to vždy s rozhodnutím zřizovatele. 

RO mají ve svém rozpočtu obsaženy též veškeré příjmy a výdaje svých 

zálohovaných organizací, kterým poskytují ve formě provozní zálohy peněžní 

prostředky na úhradu všech jejich rozpočtových výdajů a svěřují jím také hmotný 

investiční majetek potřebný k jejich činnosti. Zálohované organizace nemají právní 

subjektivitu. 

 

Příspěvková organizace 

 Příspěvková organizace je právnická osoba zřízená některým z ústředních orgánů 

státní správy, okresním úřadem nebo obcí podle zákonů uvedených výše. Zřizovatel 

vydá o vzniku PO zřizovací listinu a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. 

Zřizovací listina obsahuje: 

- název a sídlo zřizovatele, 

- název a sídlo příspěvkové organizace - vymezení hlavní činnosti, 

- statutární orgány, 

- dobu na jakou je organizace zřízena (pokud je zrazena na dobu určitou). 

 

Příspěvková organizace vydá po založení svůj statut, který podléhá schválení 

zřizovatelem, dále vydá organizační řád, pravidla hospodaření, odpisový řád (PO 
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odpisuje svůj hmotný a nehmotný investiční majetek), pravidla pro oběh účetních 

dokladů a další vnitřní předpisy vyžadované platnými zákonnými ustanoveními. 

Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky získanými: 

a) vlastní činností 

b) z rozpočtu zřizovatele 

c) ze státního rozpočtu  

d) z vlastních finančních fondů 

e) od jiných subjektů  na základě smlouvy o sdružení 

f) hospodářskou činností 

g) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob. 

 

Finanční prostředky získané vlastní činností PO jsou v poměru k prostředkům, 

které jsou nutné pro zabezpečení jejich činnosti, zpravidla nižší. V důsledku toho je 

hospodaření těchto organizací závislé na výši přípěvku z rozpočtu zřizovatele. 

V případě , že organizace není schopna krýt své potřeby z vlastních příjmů, obdrží 

od zřizovatele příspěvek na provoz, to znamená příspěvek na úhradu provozních 

činnosti, výdajů na údržbu, opravy, odpisy nehmotného a hmotného investičního 

majetku. Pro příspěvkové organizace platí finanční vztahy určené zřizovatelem 

v rámci jeho rozpočtu. Tento vztah je dán právě rozdílem mezi náklady a výnosy 

příspěvkové organizace, který má zpravidla povahu ztráty, neboť náklady převyšují 

výnosy. Přípěvek na provoz organizace od zřizovatele má pak charakter úhrady této 

ztráty. Tento princip ukazuje na zásadní rozdíl mezi příspěvkovou a rozpočtovou 

organizací, u které je její veškerá činnost hrazena z rozpočtu zřizovatele.  

O velikosti příspěvku rozhoduje zřizovatel, který muže stanovený příspěvek krátit 

nebo naopak zvýšit, pokud dojde k významnější změně podmínek, než za kterých byl 

finanční vztah k rozpočtu zřizovatele stanoven. Zřizovatel může stanovit  právo 

čerpání příspěvku i v závislosti na vhodném  výkonovém ukazateli, kdy vazba na 

skutečné výkony posiluje vztah příspěvkové organizace vůči přímým uživatelům 

jejich služeb.  Příspěvek je organizaci poskytnut pouze za podmínek, že byla daná 

služba realizována a uživatelem přijata. V této souvislosti je třeba uvést, že výkonové 

ukazatele je nutno stanovit tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům (nelze vázat 

u kulturních institucí, např. divadel, příspěvek v závislosti pouze na počtu přestavení 

bez ohledu na návštěvnost). 
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Nemá-li organizace dostatek finančních prostředků na nezbytné investiční potřeby, 

poskytuje zřizovatel kromě příspěvku na činnost i dotaci na investice. Je-li investice 

společensky naléhavá a důležitá, může být organizaci poskytnuta individuální 

investiční dotace přímo ze státního rozpočtu.  

Podle současně platných právních norem mohou PO se souhlasem zřizovatele 

vytvářet finanční fondy Jejich prostřednictví lze hradit výdaje, které nejsou pokryty 

příspěvkem zřizovatele. Pokud organizace provozuje kromě hlavní činnosti i činnost 

hospodářskou, může finanční prostředky získané hospodářskou činností použít ke 

zkvalitnění své hlavní činnosti. 

Překračují-li plánované výnosy plánované náklady může zřizovatel příspěvkové 

organizaci stanovit odvod z vytvořeného hospodářského výsledku.  

Hmotná zainteresovanost organizace je založena na dosaženém zlepšeném 

hospodářském výsledku. Zlepšený hospodářský výsledek vznikne v případě, že 

skutečný hospodářský výsledek je vyšší než hospodářský výsledek stanovený ve 

finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.  Zlepšeného hospodářského výsledku může 

organizace dosáhnout úsporou svých provozních nákladů, nebo překročením 

plánovaných výkonů.  Takto získané prostředky ponechává zpravidla zřizovatel 

příspěvkové organizaci, která je přerozděluje do svých fondů.  V opačné případě je-li 

skutečný rozdíl mezi příjmy a výdaji nižší než plánovaný, vzniká zhoršený 

hospodářský výsledek, jehož vyrovnání je organizace povinna dotovat z dříve 

vytvořených finančních fondů. 

Příspěvkové organizace mimo svou hlavní činnosti (která musí být v souladu 

s hlavním posláním organizace) mohou realizovat, po schválení zřizovatelem,            

i vedlejší, doplňkovou (hospodářskou) činnost.  Hospodářskou činností má 

organizace možnost plněji využívat svůj ekonomický potenciál, snížit nebo úplně 

odstranit dosud skryté rezervy, nedostatečně využité prostředky materiálně-technické 

základny, ale i kvalifikaci pracovníků.  Hospodářská činnost je velmi rozšířená např. 

v odvětví školství. Tuto činnost mohou vykonávat předškolní zařízení, školy a školská 

zařízení včetně vysokých škol, které byly zřízeny ministerstvem školství, školskými 

úřady nebo obcemi. Školy mohou provozovat výrobu a prodej výrobků a výpěstků, 

obchodní činnost, poskytování prací a služeb, pronájem kapacit sloužících k plnění 

úkolů v hlavní činnosti v době, kdy nejsou pro tento účel plně využity ( vysokoškolské 

koleje v období hlavních prázdnin se využívají jako ubytovací kapacity; sportovní haly 

škol v ranních a večerních hodinách jsou pronajímány sportovním klubům 
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k tréninkové činnosti apod.).  Prostředky získané hospodářskou činností lze použít ke 

krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru, k odměňování pracovníků 

podle mzdových předpisů, ke sdružování prostředků nebo k rozvoji hospodářské 

činnosti organizace. 

Příspěvková organizace hospodaří s prostředky, které na svůj běžný účet převede 

z limitu zřizovatele (rozdělení na mzdové, investiční a neinvestiční náklady) a potom 

věnuje hlavní pozornost nákladům na provoz.  

Příspěvkové organizace se mohou slučovat, rozdělovat, případně splynout nebo 

mohou být zrušeny a to vždy z rozhodnutí zřizovatele. 

 

Současná situace v rozpočtové a příspěvkové sféře je poznamenaná 

neefektivností, strnulostí a nízkou flexibilitou jejich organizací na měnící se 

ekonomické podmínky a potřeby společnosti. Rozpočtové a příspěvkové  organizace 

selhávají především svou tendencí k neefektivnosti (plýtvání finančními prostředky, 

sklon k byrokratizaci, ztráta smyslu fungování, rigidita vůči inovacím, minimální 

prostor pro motivaci pracovníků.  Způsobem, jak odstranit a překonat tato selhání, je 

transformace toho typu neziskových organizací. Je to zejména otázka úlohy státu, 

jeho funkcí a způsobu, jakým tyto funkce zajišťuje.  Jaká jsou východiska 

uvažované transformace rozpočtových a příspěvkových organizací? 

Současné rozpočtové a příspěvkové organizace nejsou homogenním celkem se 

stejnými funkcemi. V zásadě jsou tímto typem organizací zajišťovány tři hlavní 

funkce: 

1. Výkon státní správy. Jde o ty funkce státu, kde stát jak financuje, tak přímo 

zajišťuje. Sem patří menší část rozpočtových a příspěvkových organizací (např. 

ministerstva, další ústřední orgány státní správy, resort justice, armády, police 

atd.). 

2. Hospodaření. Sem patří především příspěvkové organizace, které byly zřízeny 

pro hospodářskou činnost a jejichž příspěvek ze státního rozpočtu je malý ( či 

dokonce nulový). 

3. Zajištění veřejných služeb a činností státu. Jde o ty funkce, za které stát se 

nemůže zbavit odpovědnosti a státní podpory těchto oblastí, ale nemusí je sám 

zajišťovat přímo svými organizacemi. Sem patří většina příspěvkových                  
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a rozpočtových organizací v oblasti výzkumu, škol, kultury, životního prostředí atd. 

a rovněž zdravotnictví, které se od ostatních služeb liší především systémem 

financování. 

 

Zásadní rozpor není v transformaci organizací zajišťujících výkon státní správy, 

které musí stejně jako ve všech vyspělých demokratických zemích zůstat státní. Zde 

je problém v rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu provedení transformace. 

Příkladem těchto problémů je otázka, zda stát jako jeden právní subjekt členěný  na 

organizační složky bude dostatečně finančně průhledný a kontrolovatelný nebo jak 

oddělit výkon státní správy od ostatních činností, které jsou  u některých organizací 

nesystémově spojeny. 

Ani u organizací určených pro hospodářskou činnost není principiální rozpor. Tyto 

organizace musí mít stejné postavení, jako ostatní subjekty působící v tržním 

prostředí. Ve většině případů  lze vliv státu (města, obce) zachovat při jejich 

privatizaci za stanovených podmínek na některou z právních forem daných 

současnými předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Opět je třeba vyřešit řadu 

otázek, např. jaká je nejvhodnější forma privatizace a jejích podmínek tak, aby si stát 

(město, obec) zachovaly svůj žádoucí vliv. 

Zásadní rozpor je ve východiscích, cílech a způsobu transformace rozpočtových   

a příspěvkových organizací určených k zajištění veřejných služeb a činností státu. 

Stát tyto organizace zřídil pro zajištění důležitých veřejných úkolů a nejsou důvody 

na těchto úkolech něco měnit. Problém je v přístupu - zda stát chápe svou roli tak, že 

on tyto úkoly sám zajistí, nebo vytvoří právní a finanční podmínky tak, aby byly 

plněny. V řadě oblastí (např. věda) opakovaně potvrdil, že sám tyto úkoly nemůže  

zajistit a že jeho úlohou je právě vytvoření  uvedených podmínek. Lze ilustrovat na 

různých příkladech, že pro stát není zdaleka výhodné, když veřejné  úkoly zajišťuje 

pod operativním dohledem a za rozsáhlé regulace a administrativy, neboť takto 

zajišťované služby a veřejné statky nedosahují dostatečné kvality ani ve výstupech, 

ani ve využívání vstupů (rozpočtových prostředků). Regulace mezd a počtu 

pracovníků ve světle užívaných strategií rozpočtových a příspěvkových organizací 

jsou toho výmluvným příkladem. Stát přes mnohé proklamace nedosáhl očekávané 

efektivity vyjádřené např. snížením počtu pracovníků při zvýšených mzdách              

a zachování produktivity. 
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Stát by své funkce neměl zajišťovat přímo, pokud mu to není výslovně uloženo. 

Dělící čára není přesně umístěna mezi organizace státní správy a ostatní. Příkladem 

je školství, kde část školství musí stát zajišťovat přímo, neboť je nárokové bezplatně, 

což je služba poskytovaná státem přímo (základní a středoškolské vzdělání), zatímco 

vyšší a vysoké školství je již výrazně výběrové a stát není vázán k jeho  poskytování  

zcela bezplatně. Podobné příklady jsou ve všech oblastech veřejných služeb státu. 

Tam, kde stát není nucen úkoly plnit přímo, je řešením deetatizace tj. odstátnění 

institucí (je nezbytné však rozlišovat mezi deetatizací a privatizací). Tam, kde je daná 

služba nároková, je třeba změnit podmínky pro činnost a hospodaření těchto státních 

organizací.  

 

Obr. č. 6 Návrh transformace stávajících rozpočtových a příspěvkových organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformace rozpočtových a příspěvkových se částečně dotýká připravovaný 

zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tento 

připravovaný zákon hovoří pouze o organizačních složkách státu a státních 

právnických osobách. Pravidla financování státních právnických osob bude 

upravovat jiný zákon.  Organizace po transformaci rozpočtové a příspěvkové sféry by 

vykazovaly následující charakteristiky: 

ROPO 
(rozpočtové a příspěvkové organizace) 

Hospodářská 
činnost 

Veřejné služby 
nenárokové 

Veřejné služby 
nárokové 

Privatizace Deetatizace Změna pravidel PO Dílčí úprava 
pravidel RO 

Subjekty 
dle obchodního 

zákoníku 

Veřejnoprávní 
organizace 
typu OPS 

Státní 
právnická 

organizace  

Organizační 
složka státu 

Výkon státní 
správy 
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Tabulka č. 2 Charakteristiky organizací po transformaci 

 Stupeň 

deregulace 
Majetek Financování 

Organizační složka 

státu 
žádný státní rozpočtové 

Státní právnická osoba 
malý státní 

institucionální dotace 

účelově vázané 

Veřejnoprávní 

organizace typu OPS 
velký převážně státní 

účelová dotace a vlastní 

činnost 

Subjekty dle 

obchodního zákoníku 
úplný nestátní vlastní činnost 

 

 

Připravovaná  transformace rozpočtových a příspěvkových organizací má 

následující cíle: 

- vymezení úlohy státu a deregulace chování organizací ( odstranění rozporu 

mezi deklarovanými funkcemi státu a jeho orgánů a mezi praktickým prováděním 

těchto funkcí , kde stát řídí rozpočtovou a příspěvkovou sféru často bez 

potřebných informací , znalostí a právních podkladů i v oblastech, kde k tomu 

nemá žádné předpoklady), 

- odstranění stávajících právních, finančních a majetkových deformací 

rozpočtových a příspěvkových organizací, 

- přizpůsobení právního rámce stavu  v standardních demokraciích s tržním 

hospodářstvím (zákaz přímého podnikání státu se svým majetkem, mimo státní 

podniky; stát by neměl sám sebe zdaňovat). 

 

Je nutné zdůraznit, že se jedná o návrhy řešení situace ve sféře rozpočtových      

a příspěvkových organizací, které mají  informativní charakter. Lze však z nich určit 

směr, kterým se tato oblast bude patrně ubírat. 

 

5. 2 Základní typy občanských organizací 

 
Občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

budeme charakterizovat podle této společné osnovy: 
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1. obsah, tzn. kdo, respektive co tvoří organizaci  

2. účel vzniku 

3. zákon, který upravuje vznik, činnost a zánik organizace  

4. způsob vzniku 

5. základní dokumenty  

6. zánik 

7. orgány: 

- nejvyšší orgán (zejména řeší základní existenční otázky, přijímá změny   

základních dokumentů, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu), 

- výkonný orgán (zajišťuje operativní řízení organizace), 

- dozorčí orgán (kontroluje hospodaření a dodržování základních dokumentů), 

- statutární zástupce (zastupuje organizaci navenek). 

 

8. možnost podnikat 

9. výroční zpráva 

 

 

5.2.1 Občanské sdružení 
 
 
 Občanská sdružení jsou institucionálním naplněním práv občanů na svobodné 

sdružování. Svoboda sdružování občanů je vlastně zpětnou vazbou svého druhu, 

určitým vyrovnávacím elementem a prověřujícím prvkem samotného principu 

demokracie ve společnosti. Jde o určitou protiváhu proti možnému zneužívání státní 

moci, proti její sílící moci ve společnosti, řídící se demokratickými zásadami. 

Sdružování občanů za účelem vykonávání veřejně prospěšných aktivit je vlastně 

určitou formou jejich účasti na politické moci a formou projevování a prosazování 

veřejného zájmu všude tam, kde by mělo být uplatňováno kolektivní rozhodování. 

 
1. Kdo tvoří organizaci: jde o sdružení občanů, tedy fyzických osob, členy mohou 

být i právnické osoby. 

 

2. Účel: členové sdružení mohou bud' sdílet své zájmy (sportovní kluby, myslivecká 

sdružení apod.), pak se jedná o vzájemně prospěšná sdružení, nebo o něco 

společně usilovat (např. ekologická výchova, ochrana kulturních památek), v tom 
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případě jde o obecně prospěšná sdružení. Toto členění však zákon dosud 

neobsahuje. 

 

3.Zákonná úprava: Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.  

 

4. Vznik: registrací u Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). 

 

Postup: 

 

a) Přípravný výbor (nejméně tři občané, z nichž aspoň jeden je starší osmnácti let) 

předloží návrh na registraci společně s dvojím vyhotovením stanov na MV ČR. 

b) Pokud návrh nemá formální vady a nejsou zákonem stanovené důvody, proč 

organizace nemůže být zaregistrována (např. je-li jejím cílem popírat práva občanů 

nebo sleduje dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou             

a zákony), zahájí MV ČR řízení o registraci. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně 

vyrozumí zmocněnce přípravného výboru. 

c) Shledá-li MV ČR vady v návrhu na registraci, požádá zmocněnce o jejich 

odstranění. Pokud MV ČR registraci zamítne ze zákonem taxativně vymezených 

důvodů, může se přípravný výbor odvolat k Nejvyššímu soudu. Ten pak bud' potvrdí 

nebo zruší zamítavé rozhodnutí ministerstva. 

d) Pokud MV ČR nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do deseti dnů od 

zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno 

vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. 

e) Poté se musí sdružení zaregistrovat na statistickém úřadu dle místa sídla 

sdružení, kde mu je přiděleno identifikační číslo organizace. 

 

5. Základní dokumenty: základním dokumentem jsou stanovy, které musí 

obsahovat: 

- název (nesmí být stejný jako má jiná, již existující právnická osoba),  

- sídlo, 

- cíl činnosti, 

- orgány sdružení a způsob jejich ustavování, 

- ustanovení o organizačních jednotkách, budou-li zřízeny, · zásady hospodaření. 
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6. Zánik: občanské sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo 

pravomocným rozhodnutím MV ČR o rozpuštění sdružení, a to pouze v zákonem 

taxativně vymezených případech. 

 

7. Orgány sdružení: zákon nestanovuje povinnou strukturu orgánů občanských 

sdružení. Jejich vymezení musí být obsaženo ve stanovách. Obvyklá podoba: 

 

a) Nejvyšším orgánem je valná hromada členů, resp. výroční schůze. Schází se 

obvykle jedenkrát ročně. 

b) Výkonným orgánem je např. výkonný výbor, předsednictvo nebo rada. Jsou 

voleny valnou hromadou. 

c) Statutárním zástupcem může být předseda (individuální), nebo výkonný výbor 

(kolektivní). 

d) Kontrolním orgánem je revizní komise volená valnou hromadou. 

 

8. Možnost podnikání: zákon říká, že sdružení nevznikají k výdělečné činnosti. 

Obvyklý výklad však připouští, že sdružení může podnikat v rámci své vedlejší 

činnosti a takto vzniklý zisk použít na zajištění své hlavní činnosti. 

 

9. Výroční zpráva: není zákonem vyžadována. 

 

Občanské sdružení je vhodné tehdy pokud několik osob zamýšlí se spojit          

ke společné činnosti. Ta může být neobyčejně rozmanitá - od společného 

organizování volného času (sběratelství, turistika, sport) až po velké charitativní 

projekty. Může mít vlastní výdělečné aktivity. Nelze však občanské sdružení založit 

pouze k provozování výdělečně činnosti. Při úvaze o založení občanského sdružení 

musíme mít na paměti, že se jedná o organizaci na členské bázi. Ti, kdo stojí při 

jejím vzniku, nejsou zakladateli, ale přípravným výborem, jehož funkce končí 

registrací sdružení. Členové přípravného výboru se stávají členy sdružení. 

Občanské sdružení může být příjemcem dotací ze státního rozpočtu, avšak žádné 

nemá povinnost registrovat statutární orgány, zveřejňovat výroční zprávu                  

o hospodaření a může zaniknout rozpuštěním bez povinnosti  vypořádat dotaci. To 

umožňuje zneužití daňových výhod i státních dotací k soukromým účelům. Proto je 

nutná změna současné podoby zákona o sdružování občanů ( v současné době je 
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projednáván Parlamentem ČR  nový zákon o spolcích, který v plném rozsahu 

nahradí zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, a zákon č.116/1985 Sb., 

podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem a bude reagovat na výše 

uvedené skutečnosti).  

 

 

5.2.2 Obecně prospěšná společnost 

 

Obecně prospěšná společnost je v našem právním řádu novým typem 

neziskové organizace. Zákon o OPS byl schválen 28.9. 1995 a nabyl účinnosti 1. 1. 

1996. Spektrum neziskových organizací se tak doplnilo o typ, který je předurčen       

k poskytování obecně prospěšných služeb. 

 

1. Co tvoří OPS: OPS je právnickou osobou s daným účelem existence 

(poskytování obecně prospěšných služeb). Pro naplnění tohoto účelu v ní musí 

pracovat lidé, ale OPS není organizací založenou na členském principu. Spíše se dá 

předpokládat, že v ní budou působit zaměstnanci a spolupracující dobrovolníci. 

 

2. Účel vzniku: poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací 

listině. 

 

3. Zákonná úprava: zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech   

a o změně a doplnění některých zákonů. 

 

4. Vznik: založit OPS mohou fyzické i právnické osoby a též Česká republika. 

Zákonem je dán rozdíl mezi založením a vznikem.  Postup: 

 

a) OPS se zakládá sepsáním zakládací smlouvy, je-li více zakladatelů, nebo 

zakládací listiny formou notářského zápisu, je-li zakladatel jeden. Náležitosti 

zakládací smlouvy jsou podrobně specifikovány (podobně jako u obchodních 

společností): 

 

- název zakladatele s podrobnými identifikačními údaji,  

- název a sídlo OPS, 
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- druh obecně prospěšných služeb, 

- podmínky poskytování těchto služeb,  

- dobu, na kterou se OPS zakládá, 

- členové správní rady s identifikačními údaji, 

- způsob jednání správní rady, 

- členové dozorčí rady s identifikačními údaji, je-li tato rada zřízena,  

- způsob zveřejňování výroční zprávy, 

- hodnota a označení majetkových vkladů včetně nepeněžitých. 

 

b) Pokud zákony vyžadují pro výkon některých činností splnění zvláštních podmínek, 

musí zakladatel před zápisem do rejstříku jejich splnění prokázat. Nejčastěji se jedná 

o provozování vázaných a koncesovaných živností podle živnostenského zákona. 

Živnostenské listy nebo koncesní listiny vydá při splnění všech zákonem 

stanovených podmínek na žádost zakladatele živnostenský úřad. 

 

c) Vznik OPS je dán zápisem do rejstříku OPS u rejstříkového soudu. Do 90 dnů 

od založení (datum sepsání zakládací listiny) musí zakladatel podat návrh na 

zapsání OPS do rejstříku, ke kterému musí přiložit zakládací smlouvu nebo listinu, 

výpisy z trestního rejstříku členů správní a dozorčí rady a případně živnostenské listy 

nebo koncese. 

 

d) Rejstříkový soud zapíše OPS do rejstříku a zašle o tom organizaci usnesení. 

 

e) Pokud soud nalezne zákonné důvody, proč nelze zápis provést, zašle organizaci 

zamítavé usnesení. Proti němu je možné se do 15 dnů odvolat opět na příslušný 

rejstříkový soud. Odvolání projednává odvolací soud, v tomto případě krajský soud. 

Proti jeho rozhodnutí již není odvolání. 

 

 

5. Základní dokumenty: 

 

a) Zakladatelská listina. Její obsah je do značné míry pevně vymezen zákonem (viz 

bod 4). Navíc by však měla stanovit právo správní rady vydávat a měnit statut OPS. 
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b) Statut je vyžadován zákonem. Musí jej vydat správní rada do 6 měsíců ode dne 

vzniku OPS. Statut podrobněji popisuje vnitřní organizaci OPS. Zejména by měl 

deklarovat postavení a vztahy správní rady, ředitele a dozorčí rady. Dále by měl 

stanovit statutární orgán a způsob podepisování dokumentů. Údaje ve statutu musí 

být v souladu se zakládací listinou. 

 

6. Zánik: 

 

- uplynutím doby, na kterou byla založena, 

- dosažením účelu, ke kterému byla založena,  

- rozhodnutím správní rady, 

- rozhodnutím soudu v zákonem stanovených případech. 

 

 Do působnosti správní rady patří určit jinou OPS, které po zrušení OPS nabídne 

likvidační zůstatek, pokud tak stanoví zakladatel v zakládací listině. 

 

7. Orgány OPS: Statutárním orgánem je správní rada. Výkonným orgánem je 

ředitel, který nemůže být zároveň členem správní ani dozorčí rady. Statutární orgán 

musí být určen v základních dokumentech, nejspíš jím může být správní rada nebo 

ředitel. Dozorčím orgánem je dozorčí rada. 

 

8. Možnost podnikání: OPS má právo podnikat. Toto podnikání je však omezeno 

těmito podmínkami: 

- doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím 

nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb, 

- OPS se nesmí účastnit na podnikání jiných osob, 

- OPS nesmí zřizovat organizační složky mimo území ČR, 

- hospodářský výsledek po zdanění převádí OPS celý do rezervního fondu. 

9. Výroční zpráva: ze zákona je povinna OPS vydávat výroční zprávu (v termínu 

stanoveném správní radou, nejpozději do konce prvního pololetí následujícího roku). 

Její obsah je do určité míry vymezen zákonem. 
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Obecně prospěšnou společnost (OPS) budou zakládat ti, kteří mají v úmyslu 

poskytovat někomu nějakou službu, kterou lze chápat jako obecně 

prospěšnou. Musí být tedy určena blíže početně nespecifikovanému okruhu 

uživatelů, kteří splňují stanovené podmínky, za nichž společnost službu poskytuje. 

Nelze tedy vymezit, že služby se poskytují členům konkrétní rodiny, vlastníkovi určité 

nemovitosti apod. Vedle základních služeb, k jejichž poskytování se OPS zakládá, 

může být provozována i tzv. doplňková činnost. Zjednodušeně řečeno, OPS tedy 

může podnikat, pokud tím není ohroženo poskytování základních služeb. 

 Jako příklad OPS lze uvést společnost k provozování domova pro přestárlé, 

společnost provozující obecní knihovnu, společnost poskytující poradenské služby 

pro jiné neziskové organizace apod. 

 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně              

a doplnění některých zákonů, nabyl účinnosti 1. ledna 1995. Vznikal poměrně 

dlouho, v procesu jeho tvorby se měnily představy o jeho náplni  a o jeho účelu. 

Nejdříve se uvažovalo o tom, že se bude jednat o jakýsi střešní zákon, potom měl 

posloužit k transformaci státních rozpočtových a příspěvkových organizací až 

nakonec pouze rozšířil "neziskové" organizace o další typ - o organizaci poskytující 

služby. 

 

 Problémy provázející činnost obecně prospěšných organizací jsou následující: 

 

- není jasné vymezení pojmu "obecně prospěšná společnost", 

- řízení u rejstříkového soudu o zápis OPS do rejstříku je neúměrně dlouhé, 

- chybí úprava možnosti odvolat člena správní rady, pokud porušuje předpisy OPS 

a poškozuje její pověst, 

- nejsou jasně vymezena pravidla pro hospodaření OPS, konstrukce rezervního 

fondu nevyhovuje potřebám OPS, 

- vznikají problémy v rozlišení mezi hlavní a doplňkovou činností. 

- není vyřešena dotační politika státu vůči OPS; ministerstva poskytují dotace 

občanským sdružením s OPS v řadě případů odmítají jednat. Je zapotřebí 

jednotné státní politiky vůči OPS, 

- zákon neumožňuje financování mezioborových projektů z více státních zdrojů. 
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5.2.3 Nadace a nadační fondy 

 
 Stará právní úprava nadace v rámci občanského zákoníku byla  velice volná         

a nedokonalá. Byl  připraven nový zákon o nadacích, který byl k 1. 12. 1996 

připraven k projednání ve druhém čtení v poslanecké sněmovně. Přes všechny 

peripetie byl nakonec v roce 1997 přijat a je možno říci, konečně byl přijat zákon, 

který po celou existenci našeho státu scházel. Do českého právního řádu tím 

zároveň vstoupil nový pojem – nadační fond. Důvodem zavedení této nové právní 

formy byla snaha zachovat malé nadační subjekty. Nadační fondy a nadace mají 

stejný účel, ale naplňují jej rozdílným způsobem. Nadace je na rozdíl od nadačního 

fondu zakládána s představou dlouhodobé perspektivy. Ta je zajišťována tím, že část 

majetku nadace – nadační jmění – musí být podle zákona v určité formě vázána. 

Rozdělovány mohou být pouze výnosy z tohoto jmění. Naproti tomu nadační fond se 

výše uvedeným způsobem nerozděluje. K dosahování účelu, pro který byl zřízen, 

smí používat všechen svůj majetek. Rozdílně je také u těchto dvou forem řešeno  

např. účetnictví. 

 

Nový zákon přinesl tyto změny: 

- jasnější vymezení obecně prospěšného cíle, 

- přesnější vymezení podmínek registrace a obsahu zakládací listiny, 

- závazně stanoví orgány nadace a jejich povinnosti směřující k možnosti veřejné 

kontroly hospodaření nadace včetně zpracování výroční zprávy, 

- výrazně se omezují možnosti podnikání, povoleno je pouze obchodování na 

oficiálních finančních trzích a limitovaný podíl v obchodních společnostech, 

- stanoví se podmínky zániku a majetkového vypořádání, 

- převedení registrace z okresního úřadu na rejstříkové soudy, 

- možnost transformace nadace na obecně prospěšné společnosti. 

1. Co tvoří nadaci:  Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. 

 

2. Účel vzniku: nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku zřízená    

a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně 

prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo 
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jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek         

a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

 

 Tradice a logika věci říká, že účelem nadace by mělo být finančně podporovat 

obecně prospěšné programy. Stejně tak by mělo být pravidlem, že majetek, který je 

do nadace vkládán, existuje již při jejím vzniku. Ani jedna z uvedených podmínek 

však ve staré zákonné úpravě nebyla splněna, a tak vzniklo v období od roku 1989 

množství nadací, jejichž smyslem není poskytovat finanční prostředky jiným 

subjektům k jejich obecně prospěšnému užití, ale naopak soustřeďovat peníze          

z jiných zdrojů a ty pak užívat k vlastním obecně prospěšným aktivitám. 

 

3. Zákonná úprava: zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech; 

(srovnej s dřívější legislativní úpravou zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

úplné znění zákon č. 49/1992 Sb.)  

 

4. Vznik: 

 Nadace nebo nadační fond vzniká zápisem do nadačního rejstříku u rejstříkového 

soudu.  Návrh na zápis nadace nebo nadačního fondu do rejstříku podává zřizovatel, 

případně vykonavatel závěti, či jiná k tomu zřizovateli písemně zmocněná osoba, a to 

listinou, na níž je úředně ověřen podpis,zmocnitele.  Tento návrh musí být v souladu 

s § 5 zákona doplněn: 

- nadační listinou, 

- dokladem o splacení peněžitého vkladu nebo  

- dokladem o převzetí nepeněžitého vkladu (oboje vystavené osobou spravující 

vklady do dne vzniku nadace nebo nadačního fondu), 

- znaleckým posudkem určujícím hodnotu případného nepeněžitého vkladu 

(nemovitosti, uměleckého díla apod.), 

- výpisy z rejstříku trestů těch členů správní rady, dozorčí rady (případně revizora), 

kteří jsou občany České republiky nebo zde mají povolení k trvalému pobytu, 

případně 

- doklad státu trvalého pobytu ostatních členů orgánů nadace nebo nadačního 

fondu, kterým se osvědčuje, že nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný 

čin; tyto doklady nesmí být starší šesti měsíců. 
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K zápisu do rejstříku jako nadace dále přiloží: 

- doklad o existenci nadačního jmění v minimální výši 500 000 Kč, 

- výpis ze zvláštního účtu nadace, na kterém jsou složeny peněžní prostředky 

patřící do nadačního jmění  (§ 23 odst. 3 zákona), 

- znalecký posudek na nepeněžité části nadačního jmění. 

 

Rejstřík je veden rejstříkovým soudem příslušným podle sídla nadace nebo 

nadačního fondu. Rejstříkovými soudy jsou krajské obchodní soudy v Praze, Brně    

a Ostravě a krajské soudy v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci 

Králové. 

 

Nadaci lze doporučit například v těchto případech: 

 

- chcete shromaždovat finanční prostředky a tyto rozdělovat na jistý účel, např. pro 

zařízení poskytující péči lidem se zdravotním postižením, jako podporu 

jednotlivcům, kteří splňují vámi stanovené podmínky, 

- chcete shromáždit prostředky na obnovu historické budovy a ze získaných 

prostředků zajistit rekonstrukci, 

- máte možnost získávat sponzorsky určité výrobky (např. přístroje, knihy) a tyto 

chcete rozdělovat dalším subjektům, které je potřebují a nemají prostředky na 

vlastní nákup. 

 

5. Základní dokumenty: 

a) Zřizovací smlouva (uzavřená mezi zřizovateli), zakládací listina (je-li zřizovatel 

jediný) nebo závěť. Tyto dokumenty jsou souhrnně označovány "nadační listina". 

Nadační listina musí obsahovat: název a sídlo nadace a nadačního fondu, název, 

popřípadě obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo zřizovatele(-ů), vymezení účelu, 

výší nebo hodnotu majetkového vkladu, počet členů správní rady,....) 

 

b) Statut nadace a nadačního fondu. Upravuje postup pro jednání orgánů nadace 

nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě 

okruh osob, kterým je lze poskytovat, způsob jakým se nadační příspěvky poskytují, 
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jakož i další otázky... . Statut nadace nebo nadačního fondu nesmí být v rozporu       

s nadační listinou. 

 

6. Zánik: nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace 

nebo nadačního fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez likvidace.           

K zrušení nadace nebo fondu dojde dosažení účelu, rozhodnutím správní rady, 

rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na konkurzu      

z důvodu nedostatku majetku. 

 

7. Orgány nadace: správní rada, dozorčí rada, revizor (podrobněji zákon                 

č. 227/1997 Sb.). 

 

8. Podnikání nadace: nadace nebo nadační fond nesmí vlastní jménem podnikat,    

s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, 

kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace se může podílet 

pouze na podnikání  akciových společností. 

 

9. Výroční zpráva: nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, 

kterou stanoví správní rada, popřípadě statut nadace nebo nadačního fondu, 

nejpozději však do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Měla by obsahovat 

přehled majetku a závazků, přehled o dárcích darů vyšších jak 10 000 Kč (lze však 

zachovat anonymitu dle přání dárce),  přehled o použití majetku, přehled o osobách 

kterým byly poskytnuty nadační příspěvky, zhodnocení zda náklady na správu 

majetku  odpovídají dohodnutým pravidlům. Výroční zpráva se ukládá u rejstříkového 

soudu a je veřejně přístupná. 

 

O nadaci budeme uvažovat v případech, kdy základním směřováním 

organizace bude získávání hmotného či nehmotného majetku (např. autorská 

práva) a jeho určení k tomu, aby jej nebo jeho výnosy užil někdo jiný než sama 

nadace. To ovšem neznamená, že nadace nevyvíjí jinou činnost. Zákon o nadacích 

předpokládá, že nadace  mohou pořádat kulturní, společenské, sportovní                  

a vzdělávací akce, pořádat loterie, tomboly a veřejné sbírky. Nepůjde však o činnosti, 

které by tvořily hlavní náplň činnosti nadace. 
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Při úvahách o nadaci je nutno počítat i s tím, že zákon o nadacích vymezuje 

povinnost nadace mít k dispozici již v okamžiku jejího vzniku majetek v určité 

minimální výši. Tu návrh zákon stanoví ve výši 500 000 Kč (v návrhu zákona                

o nadacích se jednalo o částku nižší, tj. 200 000 Kč), a to bud' v penězích nebo         

v nepeněžité podobě v dané hodnotě stanovené znaleckým posudkem. Nadace 

založené podle občanského zákoníku se museli požadavku na zajištění majetku ve 

stanovené výši podřídit v roční "transformační" lhůtě, která běžela ode dne účinnosti 

zákona o nadacích. 

 

 

5.3 Shrnutí 

 

Celý proces směřuje k tomu, aby nadace sloužily jako účelové sdružení majetku, 

určené k užití jinou právnickou nebo fyzickou osobou pro dosažení obecně 

prospěšného cíle, OPS aby poskytovaly obecně prospěšné služby a občanská 

sdružení postupně přebrala úlohu vzájemně prospěšných organizací. To si však 

vyžádá ještě výrazné změny v zákonné úpravě občanských sdružení. Změny 

v oblasti vládních neziskových organizací směřují k transformaci rozpočtových          

a příspěvkových organizací prostřednictvím změn v rozpočtové soustavě, privatizace 

a deetatizace těchto organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


