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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Adély Lančové 
Postoje zástupců vybraných neziskových organizací k připravovaným legislativním 
změnám 
 
Diplomantka si zvolila velmi aktuální téma, kterým může přispět do právě probíhajících 
diskuzí o dalším směřování neziskového sektoru. Diplomantka prokázala, že se poměrně 
dobře orientuje v předmětné problematice. Kladně je třeba hodnotit i odvahu, s níž se 
diplomantka pouští do zpracováním právní problematiky, přestože toto pro ni muselo být 
značně náročné.   
 
Pro zvolené téma  není k dispozici příliš rozsáhlá literatura. Výběr literatury je přesto 
poměrně obsáhlý. Za nedostatek považuji to, že diplomantka, která se zabývá tématem 
budoucí úpravy neziskových organizací v občanském zákoníku zcela pominula Věcný záměr 
občanského zákoníku, který je dostupný na internetu. Pokud se jedná o práci s textem návrhu 
občanského zákoníku je pro práci limitující, že diplomantka pracovala v verzí z roku 2007, 
přestože byly zveřejněny verze v roce 2008 a poslední verze v lednu 2009. V důsledku použití 
„staré“ verze návrhu, jsou některé závěry v práci uváděné neaktuální.  
 
V teoretické části práce kladně hodnotím kapitolu Organizační teorie, která přehledně 
popisuje jednotlivé organizační teorie. U této kapitoly však postrádám vymezení její 
souvislosti s ostatními kapitolami práce. 
 
V dalších kapitolách teoretické části diplomantka přehledně popisuje stávající právní úpravu 
neziskových organizací a navrhované změny v návrhu občanského zákoníku včetně řešení 
otázky veřejné prospěšnosti.  
 
K této části mám následující připomínky: 
Na str. 21 považuji za nedostatek použití statistických údajů o počtech neziskových organizací  
z roku 2003, přestože např. společnost neziskovky.cz, o.p.s. (pův.název: Informační centrum 
neziskových organizací, o.p.s.) má k dispozici údaje z let dalších – vše dostupné na webové 
stránce neziskovky.cz. Pro ilustraci – počet OPS uváděný diplomantkou v roce 2003 – 609, 
počet OPS v prosinci 2007 1486.  
 
Na str. 25 u charakteristiky  spolku v novém občanském zákoníku chybí to, co je pro novou 
úpravu podstatné – to, že spolek bude zahrnovat všechny typy sdružení právnických a 
fyzických osob.  
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Na str. 26 je nedostatkem to, že pojem veřejné prospěšnosti je prezentován v podobě z roku 
2007, který byl již v roce 2008 nahrazen upraveným textem.  
 
Na str. 29 je pojednáváno o udělení statusu veřejné prospěšnosti a o tom, že by status 
udělovala Komise veřejné prospěšnosti. Z návrhu nového občanského zákoníku nelze 
jednoznačně dovodit, že se status veřejné prospěšnosti bude přiznáván, tj. udělován na 
základě registračního principu. Modelová ustanovení zákona o veřejné prospěšnosti jsou 
obecnými doporučeními, zpracovanými odborníky na mezinárodní konferenci.  Pokud se 
diplomantka přiklání k modelu přidělování statusu veřejné prospěšnosti a modelu komise, 
měla by tento svůj názor odůvodnit. 
 
Na str. 35 je nepřesná formulace v odst. 2.3.2.3. Nový občanský zákoník není novelou, ale 
zcela novou právní úpravou. OPS z této úpravy nemizí, ale nebudou v ní vůbec zahrnuty.  
Tvrzení na str. 46, že  diplomantka pracuje s nejnovější verzí OZ, a to s verzí z června 2007, 
nesvědčí u diplomové práce, která byla odevzdána v roce 2009, o aktuálnosti zpracování. Při 
obhajobě by mělo být vysvětleno, proč diplomantka nepracovala s aktuálnější verzí OZ resp. 
proč na existenci pozdějších verzí v diplomové práci nereagovala např. zmínkou o tom, že 
novější verze existují a uvedením, zda popř. v čem se liší od diplomantkou použité verze OZ.    
 
V empirické části si diplomantka vytkla 4 oblasti otázek, na které se metodou kvalitativního 
výzkumu snaží získat odpovědi. Otázky směřují k sledování dopadu připravovaných změn na 
respondenty výzkumu, na neziskové organizace v ČR obecně a na českou veřejnost a 
opodstatněnosti připravovaných změn. Tato část práce má nepochybně svou hodnotu 
v ucelené prezentaci názorů na připravované změny. V kapitole 4 diplomantka odpovídá na 
položené výzkumné otázky. Odpovědi jsou pouhým shrnutím zjištěných názorů respondentů 
výzkumu. Zcela však postrádám vlastní názor  diplomantky na zkoumané otázky; součástí 
obhajoby by mělo být formulování vlastních názorů diplomantky na ně. Na str. 71 je ve 
vztahu k OPS tvrzení o tom, že není jasné, jakým způsobem budou muset postupovat OPS a 
neexistuje dokument, který by potvrzoval či vyvracel rozdílné názory respondentů. Toto 
tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť shora citovaný věcný záměr občanského zákoníku další 
postup ve vztahu k OPS vymezuje.  
 
V empirické části považuji za nevhodné uvádění zkratek jmen respondentů pouze dvěma 
písmeny. Práce je tak poněkud nepřehledná. Vhodnější by bylo uvádění např. příjmení.     
 
Diplomantka v práci vymezuje základní pojmový aparát pro svou práci. Při vymezení pojmu 
nestátní nezisková organizace diplomantka u  oblastí,  v nichž  neziskové organizace působí, 
zcela pomíjí školství a vzdělávání. U Rady vlády diplomantka nesprávně uvádí název tohoto 
poradního orgánu vlády.  
 
Práce je psána dobrou češtinou. Členění práce je přehledné.   
 
Otázky k obhajobě: 
 
Kromě námětů pro obhajobu uvedených shora doporučuji, aby se diplomantka při obhajobě 
pokusila odpovědět na otázky, které sama formuluje na str. 71 jako vyvstalé během výzkum 
s využitím věcného záměru nového OZ, aktuální verze nového OZ zveřejněného na 
www.justice.cz   a návrhu věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné 
prospěšnosti, uveřejněného na stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.   
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Přes shora uvedené výtky práci celkově hodnotím jako dosti kvalitní a doporučuji k obhajobě.  
  
 
V Praze dne 24.3.2009. 
JUDr. Lenka Deverová 
 
 


