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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo zachytit postoje reprezentantů vybraných českých 

neziskových organizací  k připravovaným rozsáhlým legislativním změnám. V současné 

době je v ČR připravován nový občanský zákoník a na něj přímo navazující zákon o 

veřejně prospěšných organizacích. Dá se předpokládat, že obě tyto normy budou mít velký 

význam pro český neziskový sektor. 

Nejprve práce stručně představuje dosavadní zkoumání v oblasti neziskových 

organizací a organizací ve vztahu k prostředí, ve kterém operují. Následně je věnována 

pozornost současné situaci českého neziskového sektoru a jeho nejčastějších subjektů. 

Pro svůj výzkum jsem oslovila organizace, o kterých jsem předem věděla, že o 

připravovaných změnách něco vědí. Se sedmi respondenty jsem uskutečnila rozhovor. 

Z výzkumu vyplynulo, že respondenti k připravovaným změnám přistupují bez 

výraznějších kladných či záporných očekávání. To lze připisovat zřejmě i faktu, že není 

ještě známa konečná podoba připravovaných legislativních úprav. Nedůvěru ve změny 

vyslovují pouze v souvislosti s případnými nově vzniklými kompetencemi státních 

institucí. V závěru práce jsou uvedeny některé zajímavé otázky, které v průběhu výzkumu 

vyvstaly, a není možné je v současné době s jistotou zodpovědět. 

 

Abstract 

The objective of the thesis is to record attitudes of selected non-profit organizations to 

the proposed major amendments of valid legislature. At the present in the Czech Republic 

there is a new Civil Code under preparation and directly linked to it a new Act on 

organizations of public benefit. It is expected that both these norms will have a great 

impact on Czech non-profit sector.  

First my thesis briefly presents existing research in the field of non-profit 

organization and organizations in relation to their environment, in which they operate. 

Then I present current situation of Czech non-profit sector and its most common legal 

entities.  

For my research I addressed organization about which I knew in advance that they 

know something about proposed modifications. I made interviews with seven respondents. 

The results of the research showed that the respondents approach the proposed 

modifications without definite positive or negative expectations. They only express their 

distrust of the modifications regarding the possible new competences of state institutions.  
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At the end of the thesis there are also questions listed that arose during the research 

and that cannot be answered at present with certainty. 

 

eziskové organizace, organizační teorie, legislativní změny, postoje ke změnám 
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1. Úvod 

 

V současné době dochází v České republice k významným legislativním změnám. 

Připravovaný je nový občanský zákoník (OZ). Průběh jeho vzniku je doprovázen ne příliš 

rozsáhlou veřejnou debatou. Ta probíhá formou seminářů jak s odborníky, tak s laickou 

veřejností a diskusních či pouze informativních webových stránek1.  

Připravovaný občanský zákoník má nahradit ten stávající, který pochází z roku 1964. 

Ten byl sice krátce po listopadu 1989 novelizován, ale tato novelizace byla již v době 

svého vzniku považována pouze za provizorní stav a již v té době byla zřejmá potřeba 

vytvořit občanský zákoník nový, který by vyhovoval nově vzniklému prostředí. Jeho 

přípravy trvají téměř 20 let a poptávka po jeho vzniku prochází napříč politickým 

spektrem. Z tohoto důvodu se občas zdá, jako by nebylo zcela jasné, kdo vznesl požadavek 

na jeho vytvoření a kdo má na jeho vzniku hlavní zájem. Důvodem je to, že tento zájem je 

všeobecný. Současné přípravy, které jsou již třetím pokusem o vytvoření uceleného nového 

kodexu, jsou výsledkem rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Otakara Motejla 

z roku 2000. Na základě tohoto rozhodnutí byl vypracován věcný záměr rekodifikace, který 

přijala vláda v roce 2001. Do této doby tedy spadá počátek systematické práce na vytvoření 

nového legislativního prostředí občanského práva2. 

 V současné době jeho přípravy vrcholí a původně měl být jeho konečný návrh 

představen v poslanecké sněmovně na konci roku 2008. To se ovšem nestalo a je tedy 

otázkou, kdy se tak stane.  

Pro neziskový sektor a neziskové organizace jsou v připravovaném zákoníku 

významné hlavně paragrafy týkající se právnických osob a paragrafy týkající se 

připravovaného statutu veřejné prospěšnosti. Občanský zákoník již nehovoří například o 

občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích, nýbrž o spolcích a ústavech, 

pozměňuje podmínky jejich založení atd. Statut veřejné prospěšnosti má být udělován 

právnickým osobám, které splní určité stanovené podmínky, bez ohledu na jejich právní 

formu. Podmínky přidělení a konkrétní výhody ze statutu plynoucí má stanovit samostatný 

zákon, s jehož vznikem již zákoník počítá.  

                                                 
1 www.ecn.cz, www.verejnaprospesnost.cz, www.obcansky-zakonik.cz   
2 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, Důvodová zpráva, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz 
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O právnických osobách hovoří v OZ celý Díl 3 – Právnické osoby. V tomto díle jsou 

základní úpravy právnických osob obecně a následují oddíly, které se věnují jednotlivým 

typům právnických osob (korporace, fundace apod.).3 

O statutu veřejné prospěšnosti hovoří v připravovaném zákoníku paragraf 130. 

Následující paragraf 131 hovoří o samostatném zákoně, který má stanovit podmínky 

přidělení či odejmutí statusu a následně ze statusu plynoucí výhody4. Pojem veřejné 

prospěšnosti není v české legislativě zcela neznámý. Je ale doposud používán relativně 

vágně. Například zákon o nadacích hovoří o veřejně prospěšných cílech, pro které jedině 

může být nadace zřízena5. O veřejné prospěšnosti jako takové, jako o statutu o vlastnosti 

určité právnické osoby se však v dosavadní legislativě nikde nehovoří. 

Jako možný zdroj informací k veřejné prospěšnosti je k dispozici například  

Modelové ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích z roku 2001. Toto 

ustanovení je inspirováno zahraničními zkušenostmi a diskuzí na poli Mezinárodního 

centra pro neziskové právo (ICNL)6. Existují i jiné modely plánovaného zákona, ale tento 

patří mezi nejcitovanější a nejdiskutovanější a proto pracuji v následujícím textu  hlavně s 

ním. 

K dispozici jsou již také Teze návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných 

organizacích (VPO) z roku 2008. Zákon o veřejně prospěšných organizacích (VPO) 

v současnosti připravuje Rada vlády pro neziskové organizace (RVNNO) v souladu s 

Tezemi, které jsou k dispozici veřejnosti7. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit postoje reprezentantů vybraných 

českých neziskových organizací (NNO) k připravovaným změnám občanského zákoníku a 

zákona o VPO. Zajímalo mne, jak se ke změnám staví. Co od změn očekávají jako přínos 

pro svou organizaci a co očekávají ve vztahu k neziskovému sektoru obecně. Také chci 

zjistit jaký si respondenti myslí, že budou mít popřípadě změny přínos pro veřejnost. Dále 

mi jde o to, jak respondenti ve svých organizacích popřípadě uzpůsobují svou činnost s 

ohledem na připravované změny. 

                                                 
3 Eliáš K., Zuklínová M. - Návrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz 
4 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
5 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
6 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, přeložil Petr Pajas, Mezinárodní centrum 
neziskového práva, 2001, k dispozici na www.ecn.cz  (listopad 2005) 
7 www.vlada.cz (listopad 2008) 



 10 

Oslovené organizace jsem si vybrala na základě jejich angažovanosti v problematice. 

Nejprve jsem oslovila organizace, které se účastnily veřejných diskuzí na zprovozněných 

webových stránkách www.veřejnáprospěšnost.cz (např.: Liga Lidských práv, Nadace Via) 

nebo se formou expertíz k problému vyjadřovaly (Ekologický právní servis, NETT, 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru). Následně jsem oslovila organizace, na které 

mne odkázaly tyto původně oslovené (např.: Zelený kruh dále Neziskovky.cz). 

Jelikož je můj zájem soustředěn na prostředí neziskového sektoru budu se věnovat 

pouze těm částem občanského zákoníku, které jsou pro něj relevantní. Nebudu tedy 

významněji zkoumat postoj k zákoníku jako celku. Svou pozornost tedy věnuji paragrafům 

a částem týkajícím se změnám právnických osob, statutu veřejné prospěšnosti a 

bezprostředně souvisejícím otázkám.  

Práce je rozdělena na části:  Úvod, Teoretická část, Empirická část. a Závěr 

 Teoretická část 

Pro pochopení možného dopadu legislativních změn na jednotlivé organizace 

neziskového sektoru je nezbytné pracovat i s teoretickými koncepty, které se těmito 

otázkami zabývají. Nejprve je třeba uchopit téma samotné organizace respektive 

organizace neziskové, protože i  ta má svá specifika. V první části své práce proto 

představuji několik konceptů organizací, organizačních modelů a jejich vztahu k prostředí a 

jeho případným změnám.  

Další kapitolu tvoří představení subjektů neziskového sektoru v ČR. Popisuji 

nejčastější formy neziskových organizací, jejich legislativní úpravu i  základní ekonomické 

postavení.  

Následuje kapitola věnovaná připravovaným legislativním změnám. V této části se 

snažím vyzdvihnout hlavní připravované změny a co nejpřesněji je popsat. Prostor jsem 

věnovala také výtkám, které v současné době na adresu připravovaných změn zaznívají. 

V částech týkajících se prostředí českého neziskového sektoru používám i části své 

vlastní bakalářské práce, která se věnovala tématu obecného blaha. Tyto části jsou 

upraveny pro potřeby této práce a doplněny o všechny potřebné informace. 

Empirická část 

Empirická část se věnuje samotnému výzkumu na téma, které teoreticky pojednává 

část předchozí. 

V této části práce nejprve představuji projekt svého výzkumu a tedy výzkumné 

otázky. Uvádím zde, jak jsem při sběru dat postupovala a jakou jsem zvolila výzkumnou 

techniku. 
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Po metodologické části následuje část zachycující samotnou analýzu a interpretaci 

získaných dat. 

Závěr  

Závěrem práce by měla být formulace jakéhosi obrazu postojů reprezentantů 

vybraných českých NNO k chystaným změnám. Nejde mi o vytvoření alternativ ke zněním 

zákona. Jde mi  o zachycení postojů reprezentantů organizací k legislativním změnám.  

V závěru práce se kromě získaných názorů respondentů objeví také otázky, které na 

základě rozhovorů vyvstaly, souvisí se změnami a není možné je z dostupných dokumentů 

dostatečně zodpovědět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. Teoretická část 

 

2.1. Organizační teorie 

 

Pro zjištění vlivu legislativních změn na neziskové organizace je nezbytné věnovat se 

teoreticky tématu organizace jako takové. Organizační teorie mohou  pomoci porozumět  

organizaci jako celku. Takový celek funguje na základě určitých principů, daných vnitřními 

i vnějšími zájmy a potřebami, reaguje a zároveň spoluutváří své prostředí, má své členy, 

sympatizanty, ale i odpůrce, potřebuje určité zdroje a dosahuje určitých hodnot. Organizace 

mohou na změny svého legislativního (i jiného) prostředí reagovat velmi specificky. Jaké 

jsou specifiky reakcí neziskových organizací na změny v jejich prostředí? Pro alespoň 

částečné zodpovězení této otázky jsem zařadila hned na začátek své práce následující 

kapitolu. 

Cílem této kapitoly je tedy představit směry uvažování o organizacích obecně, ale i o 

organizacích neziskových. Mám za to, že to je nezbytné pro celistvost práce a je třeba si 

představit alespoň základní  teoretické poznatky, které se k tématu vztahují. Domnívám se, 

že práce by bez uvedení základního teoretického ukotvení problému nebyla kompletní. 

Významně se v této části budu opírat o dílo  autorů Toeplera a Ahneiera, kteří jsou 

velmi váženými odborníky v oblasti neziskových organizací. Věnují se tedy tématům 

přímo z pohledu neziskových organizací a neziskového sektoru obecně.  

Další kapitola se věnuje přímo změnám v organizacích a vztahu organizace a 

prostředí, což je již přímo tématem této práce  

 

2.1.1.Teorie neziskových organizací 

 Toepler a Anheier považují za nejpoužitelnější pro popsání a pochopení neziskových 

organizací a změn, které se v nich odehrávají, teorii systémovou, kontingenční, teorii 

závislosti na zdrojích a neo-institucionalismus.8 

 

Systémová teorie dělí organizace na tři typy – racionální, přirozené a otevřené 

systémy. Tyto ideálně typické aspekty popisuje Scott následovně9. Racionální prvek je ten, 

                                                 
8 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
9 Scott in: Ibid. 
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kdy společný cíl je tím jediným, co určuje prvotní vytvoření pravidel a následně pravidel 

chování. V racionálních organizacích je vše směřováno k vytyčenému cíli, není kladen 

důraz na jednání jako takové, ale pouze na to zda splní svůj účel. Příkladem takového 

racionálního organizačního prvku může být Weberova teorie byrokracie. Přirozená 

perspektiva naproti tomu vidí organizaci jako shluk jednotlivců, kteří každý sledují své 

vlastní zájmy. V takových organizacích existují i formální společné cíle, ale ty nejsou 

určující ani pro kolektivní ani pro individuální jednání. V tomto případě organizace 

realizuje větší množství cílů a zájmů najednou. Takové organizace jsou méně formální a 

obvykle méně efektivní, protože jejich efektivita ani není hlavním jejich cílem.  Aspekt 

otevřených systémů propojuje protikladnost racionálního a přirozeného pojetí organizací. 

Uvažuje organizaci jako propojenou se svým okolím, které na ni rozhodujícím způsobem 

působí, ale které ona opět svým vlivem spoluutváří. Organizace jsou závislé na zdrojích, 

které jí její prostředí poskytuje (členové, informace, finanční zdroje apod.). Takto je 

organizace méně uchopitelná a je obtížnější najít společné cíle, které ji vymezují10.  

Neziskové organizace mají tendenci se nejvíce podobat systémům přirozeným. 

Shlukům zájmů, které se v různých časech s různým úspěchem naplňují11. 

 

Kontingenční teorie zdůrazňuje význam vztahu mezi úkoly, které klade organizace 

na své okolí, a organizační strukturou12. Pro určité úkoly je nejlépe uzpůsobená organizace 

centralizovaná pro jiné neformální a spontánní. To jestli organizace přežijí a budou 

efektivní závisí na vhodnosti jejich struktury pro daný cíl nebo zájem. V prostředí, které se 

vyznačuje relativně vysokou stabilitou se vyznačují vysokou efektivitou organizace více 

formální a centralizované. Naopak v prostředí, které podléhá častým změnám, se osvědčují 

lépe organizace s vyšším stupněm flexibility a neformality13. V případě neziskových 

organizací je možné se setkat s tím, že jedna organizace je v jeden moment vysoce 

centralizovaná a tedy efektivní ve stabilním prostředí a zároveň neformální a schopná čelit 

výrazným okolním změnám. Například vedení organizace může být velice centralizované a 
                                                 
10 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and Nonprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
11 Ibid. 
12 Lawrence/Lorsch, 1967 in: Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: 
An Overview in: Zimmer A., Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European 
onprofit-organizations Work, VS Verlag, 2004 
13 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management in: Zimmer A., Priller E., 
Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS Verlag, 
2004 
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formální, ale pracovníci řešící určité problémy mohou mít značnou míru rozhodovacích 

kompetencí právě v otázkách řešení konkrétních problémů. Může tomu být i naopak jako 

například u organizací sociálních služeb, které čelí relativně stabilnímu prostředí z hlediska 

svých klientů, jejichž problémy zůstávají podobné, a zároveň vysoce nestabilnímu prostředí 

co se týče finančních zdrojů14.  

Organizace lze rozdělit do dvou typů podle toho v jakém prostředí efektivně operují. 

Pokud se jedná o prostředí vysoce stabilní a neměnné jedná se o organizace mechanické, 

v prostředí, kde dochází k častým změnám naopak operují obvykle úspěšněji organizace 

nazývané organické15.  

Nyní ovšem podrobněji. Mechanické organizace vykazují vysoký stupeň rutiny, je 

v nich jasně patrná hierarchie zaměstnanců a  vedoucích pracovníků. Všichni vykonávají 

předem známé úkoly a reagují na ně předem známým způsobem. Vysoce mechanickou 

organizací je například pošta nebo jakýkoliv úřad. Tato rutina a v rutinních případech 

efektivita je ovšem vykoupena slabou schopností reagovat na případy a situace, které se 

rutině vymykají. Naproti tomu organizace organické vyžadují od svých členů či 

zaměstnanců použití jejich dovedností naprosto flexibilně. Vyžadují, aby každý reagoval 

zrovna tak, jak vyžaduje aktuální situace. Způsob reakce není předem známý, postupy se 

mění podle uvážení ve snaze dospět co nejefektivněji k cíli. Takováto organizace ovšem 

klade vysoké nároky na své zaměstnance a vyžaduje jejich vysokou orientaci v problému.16  

Ani jeden typ organizace – mechanické či organické, nelze považovat za lepší než ty 

druhé. Oba typy mají, jak již bylo naznačeno,  své přednosti a svá úskalí. Mechanické 

organizace vykazují vysokou efektivitu ve stabilním prostředí, kde se mohou naopak 

organické organizace zdát chaotické a hůře srozumitelné. V prostředí častých změn mají 

ovšem vyšší schopnost na změnu podmínek a požadavků na reagovat organizace organické. 

 

Teorie závislosti na zdrojích se  v něčem velmi podobá Scottovu otevřenému 

systému. Organizace je kontrolována okolím, ale zároveň ona kontroluje své okolí. Mezi 

prostředím a organizací je vzájemná propojenost a závislost. V oblasti neziskových 

organizací se proto u některých setkáme díky stálé finanční podpoře ze strany státu se 

                                                 
14 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
15 Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University 
Press, 1997 
16 Ibid. 
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zvýšenou mírou byrokratizace, ztrátou autonomie, přeformulováním cílů apod17. Přesně to 

mohou být dopady vzájemné propojenosti organizace s prostředím. 

Nosnou myšlenkou této teorie je přesvědčení, že pokud vedoucí pracovníci odhalí 

vzájemné vztahy závislosti a moci v rámci organizační sítě, (Zde se jedná o síť organizací, 

které na sobě závisí. Například pracovníci přicházejí z pracovních agentur, znalosti 

z univerzit apod.), pomůže mu toto vědomí lépe nakládat s potřebnými zdroji a chránit 

vlastní nezávislost a moc. Zjednodušeně řečeno, pokud si organizace uvědomí odkud její 

zdroje plynou, může jí to pomoci k vyšší míře nezávislosti. Zranitelnost organizací ze 

strany jejich prostředí totiž vychází právě z jejich potřeby zdrojů (surovin, zaměstnanců, 

vědomostí, ale také zákazníků, partnerů apod.). V tomto ohledu má prostředí nad 

organizací  kontrolu. Toto je síla, kterou nutí prostředí organizaci k plnění jejích požadavků 

(ceny, produkty, služby apod.)18. 

Organizace mají nicméně své nezbytné potřeby, které musí naplňovat. Teorie 

závislosti na zdrojích identifikuje nejprve potřeby, které organizace mají a následně zdroje, 

které mohou tyto potřeby uspokojit. Právě uvědomění si těchto vztahů a možností, jak lze 

naplňovat potřeby organizace vede ke zvýšení stupně nezávislosti. 

Organizace má potřeby – suroviny, kapitál, vědomosti a vybavení, práci 

(zaměstnance) a odbyt (zákazníky)19.   

Suroviny poskytuje organizaci obvykle další článek organizační sítě, poskytovatel. 

Suroviny lze rozdělit na dva druhy – nepostradatelné a vzácné. Nepostradatelné jsou ty, 

bez kterých nemůže organizace fungovat, ale neříká to nic o jejich dostupnosti. Například 

dřevo je nepostradatelnou surovinou pro firmu IKEA, v neziskových organizacích může jít 

například o papír v knihařské chráněné dílně apod. Vzácné suroviny jsou ty, které se 

obecně v prostředí vyskytují jen vzácně, obtížně se získávají a je jich v podstatě stále 

nedostatek.  Například zlato bude vždy vzácnou surovinou.  

Kapitál, další významná potřebu organizací,  přinášejí do organizace investoři. V 

případě neziskových organizací se jedná o  sponzory, dárce či poskytovatele dotací a 

grantů. 

Vědomosti a vybavení organizace získává z oblasti technologií a z lidských zdrojů. 

Poskytovateli tak mohou být univerzity stejně jako poskytovatelé technologických zajištění 

                                                 
17 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
18 Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University 
Press, 1997 
19 Ibid. 
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firem. Z tohoto důvodu se v posledních letech vynakládalo mnoho úsilí do podpory rozvoje 

lidských zdrojů (např.: Operační program EU – Rozvoj lidských zdrojů). 

Práci poskytují zaměstnanci buď skrze pracovní agentury či přímo. Pracovní agentury 

jsou nicméně stejně tak součásti relevantní organizační sítě.  

O odbyt se starají zákazníci či příjemci poskytovaných služeb. Skrze své chování 

vznáší požadavky, jak na ceny a kvalitu produktů a služeb, tak na procesy spojené 

s komunikací s organizací20.  

 

1eo-institucionalismus vychází z předpokladu, že samotný model racionálních 

aktérů je nedostatečný. Jedinci jsou vedeni i jinak než racionálně. Ovládají je stávající 

hodnoty, způsoby jednání a normy, které jsou považovány v současné době za samozřejmé. 

Jsou tedy vedeni současnými institucemi. Instituce si následně vynucují a formují určitá 

jednání, dávají jedinci jistá omezení možností (Ta jedinec nevnímá pouze negativně. 

Takové omezení může být i návodné a pomocné v případě rozhodování.). Instituce nabízejí 

určitá možná řešení, která mohou být v dané situaci považována za legitimní, tedy 

v souladu s očekáváními. A právě tato legitimita je klíčovým prvkem v otázkách 

dlouhodobého přežití organizace21. Přežití organizace a její dlouhodobější působení je 

závislé na tom, zda je její chování legitimní (v tomto případě řekněme hlavně ve smyslu 

předvídatelné). 

V takovém případě, jsou-li všechny organizace v určitém společném poli vystaveny 

stejným institucionálním očekáváním, bude zákonitě postupem času docházet k jejich 

vzájemnému připodobňování. Vlastnosti jednotlivých organizací se budou postupem času 

stávat podobnější a podobnější.  Jedná se o tzv. proces isomorfismu22. Powell a DiMaggio, 

kteří se tímto procesem zabývají, rozlišují tři druhy isomorfických změn koercivní, 

mimetické a normativní.   

Koercivní isomorfismus je obvykle výsledkem přímého nebo nepřímého tlaku na 

organizaci a její institucionální očekávání. Tento tlak obvykle vyvíjejí ty organizace, na 

nichž „tlačené“ organizace závisejí23. Jedná se hlavně o tlak uvnitř již zmíněné organizační 

                                                 
20 Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University 
Press, 1997  
21 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
22 DiMaggio P.J.,  Powell W.W.: The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Racionality in 
Organisational Fields, Američan Sociological review 48/2, 1983 
23  DiMaggio P.J.,  Powell W.W.: The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Racionality in 
Organisational Fields, Američan Sociological review 48/2, 1983 
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sítě. Tento druh isomorfismu je jasně patrný u neziskových organizací, které se pod tlakem 

státních institucí, které jsou jejich finančním zdrojem, stávají formalizovanějšími a 

byrokratičtějšími24. 

Mimetický  isomorfismus se objevuje v obdobích nejistoty a nestability způsobené 

technologiemi nebo změnami prostředí. Jednotlivé organizace se pak připodobňují těm, 

které jsou považovány za úspěšné. Jedná se vlastně o jakési „následování dobrého příkladu, 

okoukávání úspěšných postupů“. 

1ormativní isomorfismus je dán změnami profesionálních norem a zvyklostí. 

Takovéto standarty ovlivňují jednání odborníků v organizaci25. Tento isomorfismus nemusí 

nijak ovlivnit samotné vedení organizace jedná se čistě o změnu norem profesionálních. 

Jako příklad této změny může  posloužit situace po uvedení v platnost zákona o sociálních 

službách. Ten zavádí certifikaci poskytovatelů sociálních služeb a vyžaduje od 

poskytovatelů dodržování určitých stanovených  standardů. To má dopad na samotné 

sociální pracovníky a poskytované služby nikoliv však bezprostředně na management 

organizace.26  

 

Scott se ve svých výzkumech neo-institucionalismu opírá hlavně o výzkum 

institucionalizace. Procesu, díky němuž se z jednání a organizací stávají instituce. Scott 

hovoří o institucionalizaci jako o „procesu, při kterém se jednání opakuje a dostává od 

zúčastněných stejný význam.“27  

 

2.1.2. Teorie vztahu organizace a prostředí 

Zaměříme-li se přímo na teorie zabývající se vztahem organizace ke svému okolí lze 

rozlišit dvě období zkoumání. První se snaží vůbec uchopit pojem prostředí a prokázat jeho 

neoddiskutovatelný význam pro organizaci. Druhé období, jež trvá dodnes, již plně 

připouští významný vliv prostředí na organizaci, nezpochybňuje ho a již se věnuje 

zkoumání toho, jakými způsoby prostředí přesně organizaci ovlivňuje28. 

 

                                                 
24 Toepler S., Anheier H.K. Organizational Theory and onprofit Management: An Overview in: Zimmer A., 
Priller E., Freise M., Future of Civil Society: Making Central European onprofit-organizations Work, VS 
Verlag, 2004 
25 DiMaggio P.J.,  Powell W.W.: The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Racionality in 
Organisational Fields, American Sociological review 48/2, 1983 
26 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách 
27Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University 
Press, 1997, str. 84 
28 Ibid. 
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Mezi nejvýznamnější teorie vztahu organizace a prostředí spadající do druhého 

období zkoumání patří teorie závislosti na zdrojích, populační ekologie a institucionální 

teorie. 

Teorii závislosti na zdrojích jsem se věnovala již výše, proto ji v této části nebudu 

opakovat. 

Jen pro připomenutí zmíním, že se jedná o teorii, která identifikuje jednotlivé potřeby 

organizace a předpokládá, že jejich uvědomění si může vést organizaci k vyšší nezávislosti. 

Mezi organizací podle této teorie existuje vzájemná propojenost. 

 

 Populační ekologie zastává stejný názor jako teorie závislosti na zdrojích v tom, že 

organizace závisí na svém okolí díky vstupům, se kterými potřebuje nakládat, a to dává 

prostředí nad organizací značnou moc. Jiné je ovšem výchozí pojetí této teorie. Vychází 

nikoliv z hlediska organizace, ale z hlediska opačného, tedy z hlediska  jejího prostředí. 

Populační ekologie se nezajímá o to, jak jednotlivé organizace bojují o své zdroje, ale 

zajímají ji procesy, díky kterým je jedna organizace úspěšnější než jiná. Hledá vzorce 

úspěchu a úpadku organizací, které působí ve stejném organizačním poli29.  

Okolí organizace má podle této teorie hlavně tu moc vybrat si organizaci, která 

nejlépe naplňuje jeho požadavky. Populační ekologie však nestuduje okolí jako celek, ale 

věnuje se tzv. organizačním nikám. Tyto niky jsou definovány jako prostor organizací, 

které závisí na jednom zdroji a v tomto prostoru soutěží. Populací, která se objevuje 

v názvu teorie, je zde právě ta skupina organizací, které v rámci niky bojují o přežití. 

V prostředí neziskového sektoru lze hovořit vždy takto o skupině organizací, které se 

věnují jednomu tematickému okruhu. Např.: se může jednat o organizace se sociálním 

zaměřením konkrétně na důchodce, ekologické organizace zaměřené na ekologickou 

výchovu apod. Tato skupina organizací, populace, má vždy určité omezené zdroje – státní 

správu a samosprávu, individuální dárce, firmy apod. a záleží na jejích schopnostech, jak 

tyto své potencionální zdroje osloví. Jednotlivé organizace také mohou být díky 

rozmanitosti svých jednotlivých projektů součástí více populací. Například organizace, 

která se věnuje ekologické výchove, bude realizovat také projekty zaměřené na konkrétní 

obnovu životního prostředí. Oba tyto projekty mají jiné zdroje financování a realizace, 

věnují se jim jiné úřady a jiní jednotlivci. 

Jaké procesy tedy pracují v organizačních populacích? 

                                                 
29 Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University Press, 
1997 
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Jsou to tři evoluční procesy – variace, selekce a retence. Variace se objevuje 

v momentě vzniku organizace, v době ustalování organizace apod. Jde o proces, kdy si 

organizace ve vzájemné interakci s okolím vybírá svou konečnou podobu. Selekce je 

proces, kdy si okolí jednoduše vybírá ty organizace, které nejlépe reagují na jeho 

požadavky. Prostředí jednoduše určí, které organizace vydrží a které zaniknou. V tržním 

prostředí by se v takovém případě hovořilo o krachu či prosperitě. Retence rovná se přežití. 

Organizace, které neprojdou selekcí jsou odsouzeny k zániku nebo musí vyhledat jiné 

zdroje30. V případě neziskových organizací musí přizpůsobit své původní cíle, prostředí. 

 

Institucionální teorie. Prostředí klade na organizaci dva druhy požadavků.  

Technicko-ekonomické, tedy požadavky po určitém typu zboží či služeb, které se 

směňují v rámci trhu, a sociálně-kulturní, které vyjadřují požadavek po jisté roli organizace 

ve společnosti31.  Tato teorie sleduje vlivy, které působí na organizaci zvenku a působí čistě 

na kulturně-společenském poli. Nezabývá se tedy vlivy technicko-ekonomickými.  

 O kus dále se posléze posouvá neo-institucionalismu, který se věnuje otázce, jaké 

jsou to faktory, které činí z procesů a organizací instituce. Teorie neo-institucionalismu je 

zmíněna již výše a proto se jí nebudu opětovně podrobněji zabývat. Opět pouze okrajově 

zmíním, že se jedná o teorii, která hovoří o tom, že úspěšné jsou ty organizace jejichž 

institucionální jednání je legitimní. 

 

2.2. Situace českého neziskového sektoru a jeho legislativní a ekonomické  

prostředí. 

 

V této kapitole se budu věnovat nejčastějším subjektům vyskytujícím se v českém 

neziskovém prostředí. Podmínkám, které musí splňovat při svém založení, účelu jejich 

založení, jednání ze strany státu, financování a podobně.  

V současné době jsou v České republice připravovány rozsáhlé legislativní změny, 

které se neziskového sektoru významně dotknou. Pokusím se tedy představit jednotlivé 

paragrafy připravovaného občanského zákoníku, které se subjektů neziskového sektoru 

dotknou, a naznačit hlavní rozdíly od současného stavu. Zde mi jde hlavně o naznačení 

                                                 
30 Hatch M.J.: Organization Theory, Modern, Symbolic and postmodern perspectives, Oxford University Press, 
1997 
31 Ibid. 
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rozdílů s důrazem na představení stávajícího stavu, aby bylo jasně řečeno, do jakého 

prostředí změny přicházejí. Samotným změnám bude věnována až další kapitola. 

 

2.2.1. Představení současné situace 

V České republice je v současné době připravován nový občanský zákoník. V tomto 

zákoníku se připravují rozsáhlé změny právnických osob (PO) i úprava statutu veřejné 

prospěšnosti. Obě tyto skupiny změn se neziskových organizací citelně dotknou. Statut 

veřejné prospěšnosti mohou získat na základě registrace a dodržení určitých podmínek 

veřejně prospěšné právnické osoby32. 

 Na úvod je tedy třeba specifikovat subjekty, kterých se případné změny nejvíce a 

nejcitelněji dotknou a prostředí, ve kterém se tyto subjekty nacházejí. V českém prostředí 

jsou nejrozšířenějším typem subjektů hlavně nadace, obecně prospěšné společnosti a 

nepřeberné množství občanských sdružení. Připravovaný zákoník ovšem připravuje 

mimojiné i změnu označení neziskových právnických osob. Nepočítá do budoucna 

s občanskými sdruženími, ale se spolky. Nadace a nadační fondy označuje zákoník 

společně jako fundace, oba typy právnické osoby ale zachovává. Obecně prospěšným 

společnostem patrně nejblíže odpovídá nová právnická osoba ústavu33. Ta je založena „… 

za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své 

osobní a majetkové složky. Ústav poskytuje služby za podmínek předem stanovených a pro 

každého rovných.34. Formulace „poskytování služeb za podmínek předem stanovených a 

pro všechny rovných“ je přímo přejata ze stávající legislativní úpravy obecně prospěšných 

organizací35.  

 Některé stávající organizace si svou právní formu mohou ponechat, a proto je 

nezbytné se jimi i nadále zabývat. Předpokládá se ovšem, že například obecně prospěšné 

organizace se budou muset přeregistrovat jako ústavy. Vzhledem ke vzniku veřejně 

přístupných rejstříků i v případě spolků (v současné době žádný takový rejstřík pro 

občanská sdružení neexistuje), lze očekávat, že i občanská sdružení budou povinna se 

přeregistrovat a následně se zaregistrovat do odpovídajícího rejstříku36. 

                                                 
32 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, k dipozici na www.obcansky-zakonik.cz (kveten 2008) 
33 Ibid. 
34 Ibid., § 360. 
35 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
36 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
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Současná situace neziskového sektoru z hlediska právního vymezení a financování. 

Pojmy občanský/neziskový sektor ani nezisková organizace nejsou v českém právním 

řádu explicitně definovány. Subjekty neziskového sektoru mají soukromoprávní povahu, a 

proto spadají do působnosti hlavně občanského zákoníku, který obecně formuluje postavení 

fyzických i právnických osob. Právnické osoby jsou rozděleny do kategorií – „sdružení 

fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy, 

a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.“37 Například občanská sdružení tak jsou 

sdružením fyzických osob a nadace účelovými sdruženími majetku. 

Neziskové organizace lze rozdělit například podle charakteru jejich činnosti na 

veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné. Této problematice se budu věnovat podrobněji 

dále v textu.  

  Veřejně prospěšné organizace mají poslání v poskytování služeb a uspokojování 

potřeb široké veřejnosti, vzájemně prospěšné organizace jsou zaměřeny na uspokojování 

potřeb a dosahování cílů svých členů či klientů. Toto rozlišení je klíčové v přípravách 

nového občanského zákoníku. Stát chce jasně definovat, které organizace jsou veřejně 

prospěšné, přináší užitek veřejnosti a podporovat právě je. Tvůrci OZ respektují rozdělení 

občanského práva na veřejné a soukromé a proto se drží pojmově označení veřejné 

prospěšnosti a nikoliv obecné prospěšnosti38. 

Jediný příkladný výčet neziskových subjektů lze nalézt v zákoně o dani z příjmu.39 

V tomto výčtu se objevují – „zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní 

subjektivitu  a nejsou zřízena za účelem zisku, občanská sdružení včetně odborových 

organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, 

nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, 

organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní 

fondy“40. Všechny tyto subjekty musí splňovat podmínku, že nebyly zřízeny za účelem 

zisku. V zákoně jsou vyjmenovány proto, že pro ně platí jiná pravidla zdaňování než pro 

subjekty ziskové41. 

Stát zajišťuje neziskovým organizacím specifické ekonomické podmínky pro vyvíjení 

jejich činnosti. Skrze dotační politiku, která má jasně definované oblasti podpory, stát 

neziskové organizace podporuje poskytováním dotací, určité finance poskytuje vybraným 

                                                 
37 Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník 
38 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, str. 82-83, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
39 Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších úprav 
40 Ibid. § 18, odst. 8 
41 Ibid. 
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nadacím a dává výhody při placení daně z příjmu. Příjmy neziskových organizací jsou od 

daně z příjmu buď „plně osvobozené, podmíněně osvobozené nebo jí vůbec 

nepodléhající“42.  

Právnická osoba si smí dary věnované neziskové organizaci, které mohou mít podobu 

financí, materiálního daru či poskytnutí určité služby, odečíst ze základu daně až do výše 2 

%, fyzická osoba tak smí učinit až do výše 10% 43.  

V současné době se hovoří o přípravě tzv. daňových asignací, které by umožnily 

všem daňovým poplatníkům poskytnout 1 procento ze svých daní (nikoliv ze základu daně, 

ale opravdu z částky, kterou platí státu) jakékoliv neziskové organizaci. Asignace zmiňuji 

jen okrajově, protože jejich uvedení do praxe zatím není v reálném plánu. Zároveň se 

domnívám, že jsou velmi významné v tom, že by sloužily jako významný nástroj 

veřejnosti, která by svou podporou sama jasně určovala co považuje za veřejně prospěšné a 

co nikoliv. Byly by velmi významným tvůrcem prostředí, ve kterém se neziskové 

organizace pohybují. Postoje k nim se ovšem různí a i asignace by podle některých 

argumentů mohly mít velmi neblahý dopad.  

 

2.2.2. 1ejčastěji zastoupené neziskové subjekty v ČR 

Tabulka 1. Počet neziskových subjektů na území ČR v roce 2003 

Subjekt Počet subjektů v roce 2003 

Občanské sdružení 48804 

Obecně prospěšná společnost 609 

Nadace 322 

Nadační fond 799 

(Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, zpracovala Mgr. Tereza Vajdová 

PhD.)  

Lze předpokládat, že tento počet se od roku 2003 zvýšil.  

 

1adace a nadační fondy 

V současné době jsou nadace a nadační fondy ustaveny zákonem č. 227/1997 Sb. o 

nadacích a nadačních fondech. Tento zákon, tak ustavuje dva typy účelových sdružení 

majetku, tedy jedné z kategorií právnických osob, které vymezuje občanský zákoník. 

Nadace je zřízena vždy a bezpodmínečně za obecně prospěšným cílem. Obecně 

                                                 
42 Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav, §38 
43 Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav 



 23 

prospěšným cílem je zejména „rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo 

jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a 

rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu“44. S jiným bližším vymezením obecně 

prospěšného cíle, který je zásadní podmínkou vzniku nadace, se v zákoně nesetkáme.  

Nadace má povinnost vlastnit nadační jmění ve výši nejméně 500.000 korun. 

Hodnota jmění se nesmí po dobu působení nadace snížit pod tuto částku. Výnosy z tohoto 

jmění a případný jiný majetek používá k naplňování svých cílů hlavně formou poskytování 

nadačních příspěvků jiným neziskovým organizacím. Nadace smí přijímat dary od třetích 

osob, a ty pak používá opět ve prospěch svého poslání.  

Situace nadačních fondů je trochu rozdílná. Nadační fond musí mít stejně jako nadace  

obecně prospěšné poslání, ale  na rozdíl od ní smí používat k jeho naplnění veškerý svůj 

majetek.  Nadační fond nemá stanovenu minimální hodnotu majetku potřebného k založení.  

Zřizovatelem nadace i nadačního fondu může být jedna či více fyzických osob, 

právnická osoba, více právnických osob nebo jakýkoliv počet fyzických a právnických 

osob dohromady45. Tak v České republice existují nadace zřízené velkými firmami stejně 

jako nadace zřízené jednotlivci.  

Nadace má podle novely zákona z roku 2002 možnost sama založit obecně 

prospěšnou společnost a jejím prostřednictvím dosahovat svého poslání.  

V novém občanském zákoníku se hovoří o tzv. fundacích, ty tvoří jak nadace tak 

nadační fondy. Pojem fundace vyjadřuje podstatu majetku sloužícího konkrétnímu 

společnému účelu.46 Tento pojem nahrazuje pojem „účelové sdružení majetku“.  

 

 Nadace je podle stávajícího návrhu nového OZ založena „…k trvalé službě účelu 

užitečnému společensky nebo hospodářsky. Ten může spočívat v podpoře veřejnosti nebo 

v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.“47 Nadace nesmí podporovat 

politická hnutí a politické strany, mohou podnikat, ale takové podnikání smí být pouze 

jejich vedlejší činností.  Majetkové poměry, vedení organizace, odpovědnost jednotlivých 

orgánů a možnost nakládat s nadačním jměním zůstávají v podstatě stejné jako doposud.48 

 

                                                 
44 Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 
45 Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 
46 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
47 Ibid. , § 280 
48 Ibid.  
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Obecně prospěšné společnosti 

Vznik obecně prospěšné společnosti je výsledkem ustavení zákona č. 248/1995 Sb. o 

obecně prospěšných společnostech. Tento zákon ustavil právnickou osobu, která měla být 

mimo jiné „zdravým“ konkurentem dosavadních rozpočtových a příspěvkových organizací 

státu49.  

Obecně prospěšné společnosti zákon definuje jako organizace „poskytující obecně 

prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny rovných podmínek a podléhající 

nezávislé kontrole veřejnosti“50. Tyto organizace mohou své služby poskytovat i za peníze, 

ale případný zisk musí opět vkládat do naplňování svého poslání, nikoliv jej dělit mezi své 

zaměstnance či zakladatele. Musí tak jako ostatní subjekty neziskového sektoru plnit 

podmínku neziskovosti. 

Činnost obecně prospěšných organizací je nejpatrnější v oblastech, ve kterých není 

pro ziskové subjekty výhodné podnikat. Nejčastějšími oblastmi působnosti jsou tedy 

kultura, volný čas, sociální služby, ekologie, občanskoprávní osvěta a další51.  

O tom, co je či není obecně prospěšnou službou se však zákon nezmiňuje, organizace 

ji pouze musí mít uvedenu v zakládací listině. Zároveň zákon omezuje tuto právnickou 

osobu pouze na organizace poskytující služby. Organizace věnující se jiným typům činností 

tak tuto právnickou osobu zakládat nemohou. 

Tento typ organizace může být založen jednou či více fyzickými osobami, právnickou 

osobou, více právnickými osobami, společně libovolným počtem fyzických a právnických 

osob nebo státem52.  

 

V připravovaném zákoníku se hovoří o tzv. ústavech, ty mají poskytovat 

„hospodářsky či společensky užitečné činnosti“53. Zde se tedy neobjevuje problematický 

pojem služby, ale hned následující věta zůstává věrna stávajícímu stavu, když říká, že 

„Ústav poskytuje služby za podmínek předem stanovených a pro každého rovných“54 

Majetek ústavů tvoří souhrn darů, vkladů a výnosů vlastní činnosti. Uplatňuje se pro ni 

                                                 
49 Malina J. (editor), Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost, Nadace Universita Masarykiana, 
Brno, 2003, str. 97 - 108 
50 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 2 
51 Malina J. (editor), Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost, Nadace Universita Masarykiana, 
Brno, 2003, str. 97 - 108 
52 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 3 
53 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, § 360, odst. 1, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
54 Ibid. 
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princip neziskovosti, tedy podmínka vkládat případný zisk opět na účel, pro který byla 

právnická osoba zřízena. 

 

V obou předchozích případech, nadace respektive nadační fond i obecně prospěšná 

společnost, mají již ze zákona „danou“ jakousi obecnou prospěšnost. Obecně prospěšný cíl 

či obecně prospěšnou službu. Ta sice není nikterak vymezena, ale zákon ji předpokládá. 

Udává pouze určité oblasti, ve kterých se pohybuje, ale výčet oblastí, ve kterých mají a 

mohou tyto subjekty působit, nelze považovat za vyčerpávající.  

Trochu v jiné situaci jsou občanská sdružení.  

 

Občanské sdružení 

Občanské sdružení je typ organizace ustavený zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů. Podle tohoto zákona smějí občané vytvářet právnickou osobu nazvanou občanské 

sdružení55. Přípravný výbor zašle stanovy vznikajícího sdružení na Ministerstvo vnitra, 

které je musí schválit a poté sdružení zaregistrovat do neveřejného rejstříku. Občanské 

sdružení vzniká dnem zápisu do rejstříku. Tato forma neziskové organizace je v České 

republice nejrozšířenější. Sdružení může mít zcela libovolné poslání kromě těch, které 

zakazuje zákon, jako např.: „omezování práv a svobod jiných občanů na základě jejich 

národnosti, pohlaví, rasy, politického či jiného smýšlení, náboženského vyznání atd.“56 

Zákon tedy pouze zakazuje vytvořit sdružení, které by v rámci svého poslání porušovalo 

Ústavu či zákony České republiky. Poskytuje však možnost spolčovat se za naplňování 

jakéhokoliv legálního zájmu občanů. 

I přesto, že je činnost občanských sdružení mnohdy totožná s činností obecně 

prospěšných společností, není v ní o obecné prospěšnosti právně ani zmínky. Občanská 

sdružení jsou „pouhou“ realizací možnosti občanů sdružovat se.   

Stejně jako předchozí typy organizací, ani občanské sdružení není zakládáno za 

účelem zisku, ale i přesto smí vykonávat výdělečnou činnost. Samofinancování sdružení je 

dokonce velice žádoucí, protože je jakousi zárukou dlouhodobější finanční stability a 

efektivity organizace. O vícezdrojovém financování se již běžně hovoří ve všech 

příručkách pro vytvoření stabilního rozpočtu organizace57. 

                                                 
55Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů  
56 Ibid., §4 
57 Karel Ženíšek, Fundraisingový plán,  GRANTIS 2/2007  
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Občanské sdružení musí zakládat nejméně tři fyzické osoby z nichž nejméně jedna 

musí být starší 18 let. Právnické osoby se mohou po založení stát členy sdružení, zakládat 

občanská sdružení nesmějí.  

 

Připravovaný občanský zákoník hovoří již nikoliv o občanských sdruženích, ale o 

spolcích. Ty jsou korporacemi, které tvoří „alespoň tři osoby, vedené společným 

zájmem…“58 Základní charakteristiky zůstávají stejné jako u občanských sdružení – 

dobrovolnost členství, samospráva, oddělení majetkové sféry jednotlivých členů a spolku, 

nepodmíněnost členství vstupním vkladem, možnost vyvíjení vedlejší výdělečné činnosti 

apod.59 

Pojem spolek je podle tvůrců návrhu občanského zákoníku tradiční a vhodnější nežli 

pojem občanské sdružení, který považují za „umělý a zcela nevhodný…“60 

 

 

2.3.  �avrhované změny 

 

V navrhovaném zákoníku jsou dva hlavní oddíly změn, které se přímo dotknou 

neziskového sektoru. Jedná se o změnu právnických osob a o vymezení statusu veřejné 

prospěšnosti. 

 

2.3.1. Status veřejné prospěšnosti 

Vymezení statutu obecné/veřejné prospěšnosti by mělo podle očekávání tvůrců 

zákona i některých konzultantů být prakticky užito ve stanovení kritérií pro registraci 

obecně/veřejně prospěšné společnosti/sdružení, k odlišení nároků na přístup k financím 

z veřejného rozpočtu a ke stanovení specifických daňových výhod. Statut veřejné 

prospěšnosti by s sebou pro organizace nesl také určité zvláštní povinnosti61  

                                                 
58 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, §190, k dispozici na www.občansky-zakonik.cz (květen 2008) 
59 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku , Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, §190, k dispozici na www.občansky-zakonik.cz (květen 2008) 
 a  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
60 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku , Ministerstvo spravedlnosti České republiky, str. 99 
61 Pajas P., K problematice veřejné prospěšnosti,  Studie pro Radu vlády pro  NNO, 1999, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 
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V současném návrhu občanského zákoníku zní paragrafy týkající se veřejné 
prospěšnosti: 

„§ 130 

(1) Sleduje-li právnická osoba dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl 
vykonáváním veřejně prospěšné činnosti nebo poskytováním veřejně prospěšné podpory za 
předem určených a rovných podmínek pro každého, a tím, že má povinnost v souladu se 
zakladatelským právním jednáním používat zisk v podstatné části pro výkon veřejně 
prospěšné činnosti nebo poskytování podpory, pro něž je ustavena, má právo, aby jí byl do 
veřejného rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti. 

(2) Přestane-li právnická osoba splňovat podmínky stanovené v odstavci 1, soud jí 
status veřejné prospěšnosti odejme na návrh osoby, která na tom osvědčí zájem, nebo i bez 
návrhu na podnět orgánu veřejné moci. 

§ 131 

Zákon stanoví, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a jakým způsobem se právnická 
osoba se statusem veřejné prospěšnosti může ucházet o zvláštní výhody.“62 

 

Do návrhu občanského zákoníku je podle  tvůrců zákona statut veřejné prospěšnosti 

zapracován, protože se „…jedná o věc statusovou, kterou všeobecně upravuje OZ. Status 

veřejné prospěšnosti má přinášet fiskální výhody spojené s finančními, resp. reportovacími 

apod. povinnostmi“63 

Překladatel Modelového ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, , 

Petr Pajas64 spatřuje nedostatek současného občanského zákoníku v následujících bodech. 

Stávající zákoník nerozlišuje mezi organizacemi, které jsou vzájemně prospěšné a těmi, 

které působí v zájmu veřejném. Toto rozlišení považuje za důležité hlavně kvůli jasnému 

vymezení možností využívat daňových výhod a úlev65. Při získání statutu obecné/veřejné 

prospěšnosti by se daňové výhody a úlevy nevztahovaly pouze na neziskové organizace, 

                                                 
62 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku (Část první až čtvrtá), Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, verze z roku 2007, § 130 a 131, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
63 Z elektronické výměny korespondence mezi prof. Ivo Telcem (PFMU), P.J. Pajasem (ISEA), Robertem 
Cholenským (LLP), Jiřím Bártou a Hanou Pernicovou (Nadace VIA), červenec 2005 dostupné na: 
http://nett.aid.cz/sbornikOZ/index.php?show=textyhtml/telec_01 
64 Petr Pajas je konzultantem připravovaných změn týkajících se statutu veřejné prospěšnosti z řad zástupců 
neziskového sektoru (Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, První poradenská o.p.s….). Přípravy nového 
občanského zákoníku sleduje od samého počátku. Otázkám veřejné prospěšnosti se sám aktivně věnuje již od 90.let. 
Modelové ustavení zákona o veřejně prospěšných organizacích je dokument, který vznikl jako výsledek setkání 
odborníků z několika evropských zemí v roce 2001. Toto setkání se konalo právě za účelem diskuze nad tématem 
veřejného prospěchu. 
65 Pajas P., K problematice veřejné prospěšnosti, Studie pro Radu vlády pro  NNO, 1999, k dispozici na www.ecn.cz 
(listopad 2005) 
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ale i na právnické či fyzické osoby, které tyto organizace podporují finančně či hmotně66. 

Otázka vzájemné či veřejné/obecné působnosti je z tohoto pohledu klíčová.  

Dalším problematickým momentem současného občanského zákoníku podle P. 

Pajase67 je to, že orgány státní správy v současnosti mohou zřizovat neustále nové typy 

právnických osob, jako například veřejně prospěšná organizace v oblasti kultury a 

podobně, čímž vznikají nejasnosti o jejich náplni.  

Velkým nedostatkem v označení a vnímání organizací je již zmiňované nejasné 

právní pojmosloví. Tak organizace používají označení „charitativní“, „dobročinná“, 

„nezisková“ a jiné, aniž by toto jasně vyjadřovalo její činnost, právní postavení či poslání. 

Obsah těchto pojmů je v současnosti právně zcela nejasný. Mezi veřejností panuje 

rozšířená představa, že například označení nezisková organizace znamená, že takováto 

společnost nesmí mít na konci zúčtovacího období své činnosti žádný zisk. Neziskovost 

organizace však spočívá pouze v tom, že případný zisk, který není hlavním cílem činnosti, 

se nerozděluje mezi zakladatele a zaměstnance, ale vkládá se zpět do činnosti samotné. Již 

výše jsem se zmiňovala o nedostatečném (resp. žádném) definování obecně prospěšných 

cílů a služeb. U těchto pojmů se nabízí vytvoření jakýchsi kategorií a seznam takových 

služeb a cílů. V takovém případě však vyvstává otázka zda je možné takovýto seznam 

udělat vyčerpávající a zda by měl tedy zůstat otevřený či nikoliv.  

Pro zvýšení transparentnosti hospodaření obecně/veřejně prospěšných organizací by 

ze statutu obecné/veřejné prospěšnosti plynuly i zvýšené povinnosti. Vyšší transparentnost 

by zvýšila důvěru vůči organizacím a pomohla zefektivnit kontrolu nad jejich 

hospodařením. 

 

Nabízí se tedy otázky, co je veřejná prospěšnost jako taková, co je obecně 

prospěšný cíl, co znamená obecně prospěšná služba a jak lze jednoznačně rozlišit 

vzájemně a obecně/veřejně prospěšné organizace.  Na jakém základě by se měl statut 

obecné prospěšnosti udělovat, kdo by jej měl udělovat, na jak dlouho, za jakých podmínek, 

jaké budou podmínky odejmutí statutu a jaké z něj poplynou konkrétní výhody. Zároveň je 

třeba osvětlit, jaké povinnosti by s sebou statut nesl, protože rapidní nárůst 

administrativních povinností by pro menší organizace mohl znamenat okamžitý zánik. 

Nezanedbatelnou otázkou je, jak bude zaručena dosavadní plná nezávislost organizace. 

                                                 
66 Modelové ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, ICNL - The International Center for Not-For-
Profit Law, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005) 
67 Pajas P., K problematice veřejné prospěšnosti,  Studie pro Radu vlády pro  NNO, 1999, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 
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2.3.1.1. Obecně/veřejně prospěšné vs. vzájemně prospěšné 

Odlišení veřejně a vzájemně prospěšných organizací je jedním z klíčových problémů. 

Touto otázkou se odmítlo pro její obtížnost zabývat již mnoho konferencí a setkání 

odborníků. Jde jednoduše o příliš spornou záležitost než aby bylo možné ji jednoznačně 

zodpovědět. Výsledkem konferencí organizovaných Mezinárodním centrem neziskového 

práva (INCL – International Center for Not-for-Profit Law) a Institutu pro otevřenou 

společnost (OSI – Open Society Institute) je pouze jakýsi rámec, ve kterém lze tento 

problém nahlížet. Pro řešení problému obecné/veřejné a vzájemné prospěšnosti tedy 

nabízejí několik obecných zásad68: 

a) činnosti prospěšné pro uzavřenou skupinu osob nebo pro jednotlivce jsou 

opakem veřejně prospěšných činností - pokud lze definovat veřejně prospěšné organizace, 

pak ostatní jsou vzájemně prospěšné; 

b) veřejně prospěšné jsou obvykle organizace založené státem nebo činnosti 

státem zajišťované, objednané nebo upřednostňované; 

c) veřejně prospěšná organizace svojí činností ovlivňuje celou veřejnost či její 

podstatnou část nebo byla za tímto účelem založena; 

d)  veřejně prospěšná může být organizace, která je štědře podporována 

veřejností nebo státem; 

e) obecnou užitečnost vzájemně prospěšných organizací, jako je např. golfový 

klub není možné ztotožnit s veřejnou prospěšností.69 

Z těchto obecně platných zásad žádné konkrétní řešení neplyne. Bez ohledu na to, že 

například to, že je služba poskytována státem ještě nemusí zajišťovat, že služba je opravdu 

veřejně prospěšná a nelze ji poskytovat jinak a lépe.  

Pro jasné stanovení hranice vedené mezi obecnou a vzájemnou prospěšností by bylo 

třeba určit si jedinou společenskou doktrínu a jediný náhled na společnost. Z této doktríny 

vycházet a následně vydedukovat, co vůbec je veřejnost, jaké má potřeby a funkce a co je 

tedy v zájmu veřejnosti a co nikoliv. Tento „doktrínový“ přístup je však krajně 

nedemokratický, protože ve společnosti panuje nespočet různých přístupů ke společnosti, 

veřejnosti, funkci veřejnosti atd.  

 

                                                 
68 Pajas P., K problematice veřejné prospěšnosti,  Studie pro Radu vlády pro  NNO, 1999, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 
69 Ibid., str.4 
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2.3.1.2. Udělování statutu veřejné prospěšnosti 

Připravovaný občanský zákoník by přisuzoval statut veřejné prospěšnosti té 

právnické osobě, která: „…sleduje dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl 

vykonáváním veřejně prospěšné činnosti nebo poskytováním veřejně prospěšné podpory za 

předem určených a rovných podmínek pro každého, a tím, že má povinnost v souladu se 

zakladatelským právním jednáním používat zisk v podstatné části pro výkon veřejně 

prospěšné činnosti nebo poskytování podpory, pro něž je ustavena…“70 

V modelovém zákoně o veřejné prospěšnosti se hovoří o Komisi veřejné 

prospěšnosti. V otázce zřizování Komise je naprosto jasně patrná inspirace Velkou Británií 

a Francií. V obou zemích již dlouhou dobu instituce takového typu fungují. Podstatný 

rozdíl obou přístupů je ten, že ve Velké Británii je Komise nezávislým orgánem zatímco 

v případě Francie se jedná o Komisi státní. Tento problém se český návrh snaží řešit 

jakýmsi kompromisem. V případné Komisi v České republice by totiž měli zasednout jak 

zástupci vlády, tak i představitelé neziskového sektoru71. (viz. níže) Toto složení komise by 

ještě nezaručovalo její nezávislost, ale mohlo by mírnit případné tlaky jednotlivých 

politických reprezentantů. 

Komise veřejné prospěšnosti by udělovala statut veřejné prospěšnosti organizacím na 

základě písemné žádosti, ve které by organizace musela prokázat, že:  

 a) je registrována v souladu s platnými zákony jako právnická osoba 

b) je v zásadě organizačně uzpůsobena pro výkon  veřejně prospěšných činností a 

jako taková opravdu působí.  

Mezi faktory určující zda je nezisková organizace organizačně uzpůsobena pro 

činnost veřejně prospěšnou patří: I. skutečnost, že nezisková organizace poskytuje 

významný prospěch:  

a) veřejnosti jako celku 

b) vymezené cílové skupině o níž platí:  

 1) že je v nevýhodě ve srovnání s obyvatelstvem v jeho celku nebo 

 2) veřejnost získává podstatnou hodnotu tím, že je zvláštní prospěch poskytován 

vymezené cílové skupině.72 (V tomto bodě může docházet k mnoha neshodám jaké má 

veřejnost hodnoty ze zvláštní podpory určitých skupin. Takových skupin je nespočet a 

                                                 
70 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, § 130, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz, (květen 2008) 
71  Pajas P., K problematice veřejné prospěšnosti,  Studie pro Radu vlády pro  NNO, 1999, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 
72 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajac, str. 6, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 



 31 

veřejnost jako celek se jistě nikdy neshodne komu je třeba věnovat pozornost v zájmu 

obecné prospěšnosti a komu nikoliv. Otázkou také zůstává jak bude Komise posuzovat 

hodnoty, které organizace veřejnosti přináší.) 

II. skutečnost, že organizace poskytuje významné zboží či služby za cenu nákladů na 

jejich pořízení nebo za cenu nižší. 

III. veškeré další faktory prokazující, že organizace je v zásadě organizačně 

uzpůsobena  pro výkon veřejně prospěšných činností a že je opravdu vykonává.  

Faktory poukazující na to, že organizace není v zásadě veřejně prospěšná jsou 

hlavně: 

a) skutečnost, že organizace je zaměřena na uzavřenou cílovou skupinu 

obyvatelstva, zejména takovou, která je tvořena osobami určitou formou spojené 

s organizací nebo jejími zaměstnanci. 

b) skutečnost, že organizace nesleduje pouze neziskové účely, ale že je ve 

skutečnosti organizována za komerčním účelem. 

c) skutečnost, že se organizace pravidelně podílí na prodeji zboží či služeb za 

cenu převyšující náklady.  

d) skutečnost, že organizace poskytuje nepřiměřené kompenzace nebo jiné 

speciální výhody svým zaměstnancům nebo jiným osobám spojeným s organizací. 73 

Komise musí v těchto bodech zvažovat zda ekonomické aktivity organizace pouze 

pomáhají naplňovat její veřejně prospěšný cíl, což není v žádném případě negativní faktor, 

nebo zda se jedná ve skutečnosti o komerční organizaci74. 

 

2.3.1.3. Komise 

Komise by měla být nezávislým orgánem tvořeným zástupci vlády, veřejně 

prospěšných organizací a osobností požívajících důvěru veřejnosti75.  

Komise by měla plnit funkci certifikační, dozorčí a kárnou. Její chod by měl 

zajišťovat příspěvek ze státního rozpočtu76. (Tento bod je jistě možné považovat za zdroj 

pochybností ohledně poplatnosti převažující politické reprezentaci.- pozn. autorky)  

                                                 
73 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005) 
74 Ibid. 
75 Ibid., § 3 
76 Ibid. 
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Od Komise se očekává znalost problematiky veřejně prospěšných organizací a z toho 

plynoucí efektivita její práce, konzistence a kvalita jejích rozhodování. Komise by měla 

sloužit i jako poradní orgán pro samotné organizace neziskového sektoru77. 

Případný počet členů Komise není jednoznačný. Předpokládá se však, že mezi 

komisaři by jistě bylo několik představitelů veřejně prospěšných organizací, kteří by byli 

zárukou proti represivním nebo diskriminačním rozhodnutím.  Přítomnost těchto komisařů 

by také zvyšovala důvěru veřejnosti v takovou instituci78.  

Funkční období komisařů by mělo být od dvou do šesti let. Délka funkčního období 

musí zajišťovat zkušenost komisařů a zároveň nesmí připustit stagnaci a případný konflikt 

zájmů respektive dostatečnou objektivitu79.  

Komise by tedy udělovala a odnímala statut veřejné prospěšnosti, vedla sbírku 

dokumentů spojených s udělením či odejmutím statutu a zajišťovala školení pro veřejně 

prospěšné organizace. Neměla by však rozhodovat o přidělení jako takovém. Podmínky pro 

udělení statusu jasně stanoví zákon a Komise by měla pouze přidělit status všem, kdo 

splňují zákonem stanovené podmínky. Nebylo by v její kompetenci o přidělení přímo 

rozhodovat80. 

Komise by směla udělovat organizacím sankce za nedodržování podmínek 

plynoucích z přidělení statutu veřejné prospěšnosti.  

Volbu komisařů by pravděpodobně upravily správní zákony České republiky.  

Proti rozhodnutí Komise by bylo možné se odvolat k soudu a to nikoliv pouze 

v případě odmítnutí přidělení statutu veřejné prospěšnosti, ale  i v případě udělených sankcí 

a jiných rozhodnutí81. 

 

2.3.1.4. Obecně prospěšný cíl a obecně prospěšná služba  

Modelový zákon o veřejně prospěšných organizacích hovoří o veřejně prospěšných 

činnostech, kterými jsou všechny činnosti, které propagují či podporují veřejný prospěch 

propagací nebo podporou oblastí: 

a) humanitární pomoc nebo pomoc při přírodních katastrofách 

b) charitativní činnost 

c) kultura a umění 

                                                 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005)  
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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d) náboženské aktivity 

e) ochrana dětí, mládeže a osob s postižením 

f) ochrana historických památek a péče o ně 

g) ochrana občanských a lidských práv 

h) ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů a péče o ně 

i) ochrana spotřebitele 

j) ochrana zdraví , lékařská péče 

k) ochrana životního prostředí, ekologie 

l) odstranění diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, náboženství či jiné 

zákonem zakázané diskriminace 

m) péče o zdraví a fyzickou zdatnost 

n) podpora nebo ochrana fyzicky nebo mentálně postižených osob 

o) pomoc uprchlíkům 

p) pomoc veřejné správě při plnění jejích povinností 

q) provozování amatérského sportu a tělovýchovy 

r) rozvoj demokracie 

s) sociální a hospodářský rozvoj 

t) sociální péče 

u) sociální soudržnost 

v) úsilí směřující k odstranění chudoby 

w) věda 

x) vzdělávání, školení a osvěta 

y) kterákoli další činnost označená Komisí pro veřejnou prospěšnost jako 

podporující veřejné blaho nebo sloužící veřejnosti.82 

 

V Modelovém ustanovení tedy naprosto mizí pojmy obecně/veřejně prospěšná služba 

a cíl. Hovoří se již o veřejně prospěšných činnostech jako o propagaci a podpoře výše 

zmíněných oblastí. Seznam oblastí by ovšem v žádném případě neměl být uzavřený a 

neměnný. Toto si myslí jak tvůrci citovaného modelového zákona, tak se o tom zmínila 

v rozhovoru paní doktorka Deverová83. O tuto operativnost a schopnost přizpůsobovat se 

                                                 
82 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005)  
83 JUDr. Lenka Deverová se ve své advokátní praxi  významně věnuje otázkám neziskového sektoru. Je členkou 
minitýmu, který konzultuje ty části vládního návrhu zákoníku, které se týkají neziskového sektoru a veřejné 
prospěšnosti. 
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změnám ve vnímání veřejně prospěšných činností se explicitně snaží bod y) kterákoli další 

činnost označená Komisí…  Tato formulace očekává od komisařů plnou objektivitu a 

nezaujatost vůči případným novým pojetím veřejně prospěšného. Zároveň se od komisařů 

očekává plná nezaujatost a nezávislost na stávající politické reprezentaci84. (Tento 

požadavek je však utopický za předpokladu, že určitý počet komisařů by měli tvořit 

představitelé vlády. – pozn. autorky) 

2.3.1.5. Daňové výhody a ekonomická opatření veřejně prospěšných organizací 

Veřejně prospěšná organizace by měla být plně osvobozena od daně z příjmů. To se 

týká, jak příjmů z dotací, grantů, členských příspěvků tak i příjmu z případné výdělečné 

aktivity veřejně prospěšné organizace85. 

 Od celních poplatků by mělo být osvobozeno vše co:  

a) spotřebovává veřejně prospěšná organizace v souvislosti s veřejně prospěšnými 

aktivitami 

b) používá veřejně prospěšná organizace po dobu nejméně tří let pro veřejně 

prospěšné aktivity 

c) dále poskytuje organizace bezúplatně třetím osobám v souvislosti s veřejně 

prospěšnými aktivitami86 

 

V připravované změně se hovoří o daňovém zvýhodnění nejen veřejně prospěšných 

organizací samotných, ale i o výhodách připadajících subjektům takové organizace 

podporujícím. Podnikatelský subjekt či jednotlivec si tak může své dary veřejně 

prospěšným organizacím odečíst od základu daně do výše: 

a) 50%  zdanitelného příjmu u jednotlivců 

b) 10% zdanitelného příjmu u obchodní společnosti.87 

Výše možného odpisu dárců se snižuje o hodnotu služeb či zboží, které plynou dárci 

jako důsledek poskytnutého daru. 

V souvislosti se státními dotacemi se uvažuje o výrazném zvýhodnění veřejně 

prospěšných organizací v přístupu k nim88. 

                                                 
84 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005)  
 
85 Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, 2001, překlad Petr Pajas, k dispozici na 
www.ecn.cz (listopad 2005)  
86 Ibid. , str. 14 
87 Ibid., str. 14 
88 Ibid.  
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Nejnovějším dokumentem přístupným veřejnosti jsou v současnosti Teze návrhu 

věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích.89 

V tomto krátkém dokumentu je shrnuto to, co se od nového zákona, který v současné 

době připravuje Rada vlády pro NNO, požaduje. V novém zákoně by mělo dojít k několika 

zásadním změnám.  

1. Nevázat získávání veřejných prostředků na určitý typ právnické osoby 

2. Definovat dosud nejasné pojmy – veřejně prospěšná organizace, služba a 

činnost. 

3. Učinit orgány dosud neziskových organizací odpovědnými za dodržování 

znaků veřejné prospěšnosti.90 

 

 

 2.3.2. Změny právnických osob 

 2.3.2.1. Občanská sdružení – spolky 

Jak jsem již zmínila v minulé kapitole v novém občanském zákoníku zcela mizí 

pojem občanského sdružení. Takovouto právnickou osobu nebude již možné po uvedení 

zákona v platnost zakládat.  Na místo občanských sdružení bude možné zakládat 

právnickou osobu – spolek. 

Zákoník věnuje spolku poměrně velkou pozornost a ve svých paragrafech poměrně 

podrobně rozepisuje pravidla pro založení, vznik, zrušení i zánik takové právnické osoby. 

Pozornost je věnována i členství, orgánům spolku, vytvářením pobočných spolků apod. 

Zákoník se v tomto směru vydal poměrně podrobnou cestou předpisu pro spolky, avšak u 

většiny paragrafů je velmi důležitý dovětek „…neurčí – li stanovy jinak.“91 Spolkům tedy i 

do budoucna zůstává poměrně široká možnost volby, jak spolek vést a podobně.  Tento 

dovětek se z pochopitelných důvodů nevyskytuje u paragrafů upravujících například 

rozdělení spolků, fúzi spolků, ručení spolků apod.92 

Podstatnou změnou je však oproti současnému stavu založení veřejného rejstříku, do 

kterého se bude spolek povinen zapsat. S tím souvisí i změna pojímání založení a vzniku 

spolku. Změnou oproti současnému stavu má být situace, kdy spolek vzniká dnem přijetí 

                                                 
89 K dispozici na www.vlada.cz (listopad 2008) 
90 Teze návrhu věcného záměru zákona o VPO, RVNNO, 2008, k dispozici na www.vlada.cz (listopad 2008) 
91 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, § 190 - 276, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008)  
92 Ibid. 
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stanov. Tedy v den členské ustavující schůze, jsou-li stanovy přijaty. V současné době je 

tento akt považován pouze za moment založení a moment vzniku nastává až v den 

registrace stanov ministerstvem vnitra. Tento současný stav považují tvůrci zákoníku za 

odpovídající policejnímu státu.93 

 

 

 

2.3.2.2. 1adace a nadační fondy 

Úprava nadací a nadačních fondů zůstává velmi podobná té stávající. Nehovoří se 

však již o účelových sdruženích majetku, ale o fundacích. Nadace má i do budoucna mít 

v době založení nadační jistinu (opět pouze změna termínu z nadačního jmění), která musí 

splňovat předpoklad stálého výnosu. Nadační fond je od této povinnosti opět oproštěn.94 

Opět jsou ustavena pravidla pro volbu a působení správní rady, dozorčí rady resp. revizora. 

 

2.3.2.3. Obecně prospěšné společnosti – ústavy 

Právnická forma obecně prospěšné společnosti také zcela mizí z připravované novely 

a nahrazuje ji forma nová – ústav. I tato forma ve své podstatě odkazuje na poskytování 

služeb veřejnosti a to za podmínek rovných a předem stanovených. „Pro ústavy je typická 

kombinace věcného základu s osobním prvkem za účelem trvalé nebo dlouhodobé služby 

nějakému prospěšnému účelu.“95 Hlavní rozdíl mezi ústavem a spolkem (nebo jinou 

právnickou osobou korporativního charakteru) je ten, že výkon služby v ústavu není nutně 

spojen se členstvím dané osoby96.  

Úprava zůstává v mnohém podobná současnému stavu. 

Ustavení o ústavech je ze všech popisovaných typů právnických osob nejméně 

rozsáhlé.  

 

    2.3.3. Hlavní změny - shrnutí 

 Zde mi jde pouze o stručné shrnutí, které se domnívám může být užitečné  před 

následujícími kapitolami. 

                                                 
93 Ibid., str 102 
94. Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007,  § 280 – 359, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
95 Ibid. str. 153  
96 Ibid. str. 153 
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 Podíváme-li se tedy na hlavní změny, které má připravovaný OZ přinést, nalezneme 

tyto: 

1.) Zvýšení přehlednosti o vzájemné či veřejné prospěšnosti organizace. 

2.) Daňové výhody pro veřejně prospěšné organizace i jejich dárce a sponzory. 

3.) Zjednodušení a zpřehlednění přístupu veřejně prospěšných organizací 

k financím ze státního rozpočtu a dotací. 

4.) Zvýšené požadavky na transparentnost hospodaření veřejně prospěšných 

organizací. 

5.) Zřízení Komise veřejné prospěšnosti 

6.) Zavedení povinností pro veřejně prospěšné organizace 

7.) Zpřesnění úprav právnických osob 

 

 

2.4.  S jakými cíli je nový zákoník tvořen? 

 

V této kapitole se chci věnovat tomu, proč vůbec nový OZ vzniká. 

Současný občanský zákoník pochází z roku 1964. Tato jeho verze vzniklá ještě v 

době socialismu byla v roce 1991 novelizována. Ani jeho nově upravená podoba není 

dostačující pro stávající situaci. Již v době svého vzniku byla považována pouze za 

provizorní a bylo zřejmé, že do budoucna je potřeba vytvořit nový zákoník zcela znovu97.  

Stávající zákoník neodpovídá standardům kontinentální právní kultury a stále je 

v něm patrný vliv doby, ve které vznikl, tedy doby socialismu. Nenavazuje na tradici, která 

byla v roce 1948 přetržena. Tento zákoník tedy stále ideově vychází z marxisticko-

leninistického pojetí. Toto se projevuje v několika jednotlivých úpravách a vymezeních i 

celkovém přístupu zákoníku98.  

1. Zákoník vychází z podřízeného vztahu jednotlivce vůči společnosti. 

Zájmy jednotlivce jsou podřízeny zájmu státu. 

2. Zákoník upravuje majetkové vztahy, přičemž vychází z principu 

rovnosti, což tvůrci nepovažují za dobré. Adekvátnější je podle nich vycházet 

z principu autonomie vůlí. Tento autonomní princip prý lépe umožňuje rozvíjení 

soukromého práva. 

                                                 
97 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, Důvodová zpráva, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
98 Ibid. 
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3. Současný zákoník jakoby drobí jednotlivé oblasti právní úpravy. 

Neupravuje komplexně tu část práva, kterou by měl, ale na jeho základě je třeba 

mnohých dalších samostatných právních úprav. Takovýto přístup je nepřehledný 

a dlouhodobě neudržitelný99.  

 
Stávající návrh se tedy snaží navázat na tradici kontinentálního práva. Jako inspiraci 

si bere návrh občanského zákoníku z roku 1937, který nebyl díky událostem v roce 1938 

nikdy přijat100. 

Výše uvedené důvody potřeby nového OZ platí obecně pro celé české prostředí. Nyní 

se pokusím zdůraznit nedostatky, které se přímo vztahují k prostředí neziskového sektoru. 

Záměrem připravovaného zákona o veřejné prospěšnosti, který má podle 

připravovaného občanského zákoníku vzniknout, je podle preambule modelového 

ustanovení tohoto zákona „posílení role veřejně prospěšných organizací ve společnosti, 

podpora jejich veřejně prospěšných činností, posílení jejich transparentnosti a 

zúčtovatelnost jejich působení.“101 Zákon má být také jakýmsi návodem pro vládu, která 

užívá veřejně prospěšných organizací k zajištění služeb sloužících prospěchu veřejnosti. 

Pro vládu, která má zájem spolupracovat s organizacemi, by tak mělo být transparentní, 

které organizace opravdu pracují ve veřejném prospěchu102. 

Současný občanský zákoník ani jednotlivé zákony se podrobněji nevyjadřují k tomu, 

co má být obsahem pojmu obecně prospěšná společnost i přesto, že zákon č. 248/1995 Sb. 

právnickou osobu s tímto označením ustavuje. V případě nadací se v zákoně  hovoří o 

obecně prospěšných cílech, ale nikde není definováno, co obecně prospěšným cílem je. 

Základními nedostatky se tedy jeví nejasnost pojmů obecně prospěšná služba a obecně 

prospěšný cíl103. 

Z pohledu právnických osob, které v neziskovém sektoru působí, je častou výtkou 

směrem k občanským sdružením to, že nikdo nemá možnost se nic dozvědět o jejich 

                                                 
99 Ibid.  
100 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, Důvodová zpráva, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
101 Modelové ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, ICNL - The International Center for Not-For-
Profit Law, 2001, překlad Petr Pajas, str. 1, k dispozici na www.veřejnaprospesnost.cz 
Dokument Modelové ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích vznikalo již od roku 1999. V tomto 
roce jeho překladatel do češtiny Petr Pajas inicioval setkání expertů ze 13 zemí světa v Polsku. Na výsledcích 
společné diskuze z roku 1999 následně dva roky pracoval Piotr  Gajewski z ICNL, Mezinárodního centra 
neziskového práva. Výsledkem této práce je citovaný dokument. 
102 Modelové ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích, ICNL - The International Center for Not-For-
Profit Law, 2001 
103 

Expertiza k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné 
prospěšnosti, CVNS, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005)
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aktuálním působení. Sdružení je v jeden moment zaregistrováno a následně není nikde 

možné zjistit, co se v jeho působení změnilo, zda se nezměnila členská základna, kdo je 

v současné době oprávněn jménem sdružení jednat a podepisovat smlouvy apod. Tuto 

situaci nový OZ řeší vznikem takového veřejného rejstříku104. Zároveň dává jednání spolků 

větší váhu v tom, že spolek vzniká dnem sepsání stanov a nikoliv dnem registrace105. Od 

připravovaných změn se tedy očekává výrazné zvýšení transparence jednání neziskových 

organizací. Tím by se měla posílit jejich role a jejich postavení v partnerských vztazích 

s firmami, jednotlivci i se státem.  

Stávající občanský zákoník je pak z pohledu neziskového sektoru spíše než 

nevyhovující pouze nedostačující. Obsahuje v sobě několik nevyjasněných pojmů a 

skutečností, které se snad v novém zákoníku podaří odstranit, aniž by ustavení bylo 

jakkoliv omezující pro efektivní činnost a plnou nezávislost organizací.  

 

 Změny nevycházejí ovšem pouze z potřeby odstranění těchto nejasností, ale také 

z doporučení ze strany Evropské unie. Ta doporučuje jednotlivým členským státům striktně 

oddělit veřejně a vzájemně prospěšné aktivity, zvýšit dozor ze strany státu nad neziskovými 

organizacemi, které jsou příjemci veřejných peněz a učinit tuto podporu zcela 

transparentní. Hlavním důvodem je podezření, že vzájemně prospěšné aktivity mohou ve 

skutečnosti skrývat teroristické aktivity. Nejde však jen o ochranu proti terorismu, ale o 

zamezení zneužívání veřejných peněz obecně106. 

 

2.5. Co je připravovaným změnám vytýkáno? 

 

V této kapitole se pokusím naznačit hlavní body kritiky připravovaného zákona. 

Vycházím z materiálů expertíz, které vydaly na zadání Nadace Via tři neziskové organizace 

– NETT – NEzávislý Think Thank pro neziskové organizace a občanskou společnost, 

Ekologický právní servis a Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 

 

                                                 
104 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
105 Eliáš K., Zuklínová M. - ávrh občanského zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, verze z roku 
2007, k dispozici na www.obcansky-zakonik.cz (květen 2008) 
106 Draft recommendations to member states regarding a code of conduct for non-profit organisations to promote 
transparency and accountibility best practices. K dispozici na webové adrese: 
ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/code_conduct_npo/draft_recommendations_en (březen 2008) 
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Kritika, na které se shodují všechny výše zmíněné organizace, spočívá v nemožnosti 

určit hranici mezi veřejnou a vzájemnou prospěšností.  Nejen, že spatřuje kritika problém 

v pojmech veřejná a vzájemná prospěšnost, ale velmi problematický je prý již samotný 

pojem prospěch. A to hlavně díky subjektivitě jeho vnímání107. Vzhledem k této 

subjektivitě by tak „…žádné autoritě nemělo náležet právo stanovit a rozhodovat o tom, co 

je více a co méně prospěšné. Taková pravomoc by mohla být v rukou státní (veřejné) moci 

zneužitelná.“108 Organizace se bojí, aby stát svou pravomoc určovat co je  a co není 

prospěšné jakkoliv nezneužíval. 

Ekologický právní servis se obává o přiznání statutu těm organizacím, u nichž je 

jejich jednání z hlediska státu (tedy toho, kdo statut přiděluje) sporné. Jako příklad uvádějí 

organizace, které brání výstavbám hypermarketů, vývozu zbraní do zemí zmítaných 

konflikty  apod109. U těchto organizací totiž může dojít k paradoxu, že budou žádat o statut 

veřejné prospěšnosti, ale jejich náplní bude blokace stavby, která bude zákonem označena 

jako veřejně prospěšná110. Řešení takové situace není nikde popsáno a o reálném průběhu 

takového střetu se lze pouze dohadovat. 

Dalším bodem kritiky je nejasnost jaká bude posuzována činnost resp. činnosti 

organizace pro udělení statutu. Bude stačit, když stanovené podmínky splní pouze jedna 

činnost? Hlavní? Nebo musí tyto podmínky splňovat všechny činnosti sdružení?111 Toto 

rozhodování není ze zákoníku zcela jasné. Není vůbec jasné, jak budou posuzovány 

vedlejší činnosti organizace apod.  

Ekologický právní servis vítá jakékoliv změny, které pomohou rozvoji neziskového 

sektoru. Požaduje však, aby tyto výhody platily pro všechny a zcela odmítá, aby vznik 

určitých výhod byl vykoupen poškozením jiné osoby112.  Z tohoto důvodu navrhuje určitou 

strukturovanost změn, tedy rozdělení výhod směrem k neziskovým organizacím. Přičemž 

některé výhody by plynuly organizaci ze statutu veřejné prospěšnosti, ale jiné by byly na 

statusu zcela nezávislé113. 

                                                 
107 Expertiza k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné 
prospěšnosti, CVNS, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005)

 

108 Expertiza k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné 
prospěšnosti, CVNS, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005), str. 16

 

109 Připomínky občanského sdružení Ekologický právní servis k návrhu nového občanského zákoníku a 
k problematice veřejné prospěšnosti., EPS, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005) 
110 Ibid. 
111 Ibid.  
112 Ibid. 
113 Připomínky občanského sdružení Ekologický právní servis k návrhu nového občanského zákoníku a 
k problematice veřejné prospěšnosti., EPS, 2005, k dispozici na www. ecn.cz (listopad 2005) 
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Rovněž podle Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) nelze určit veřejně 

prospěšné činnosti a to hned ze dvou důvodů. Názory na veřejně prospěšné se občan od 

občana liší. Jde o velmi subjektivní otázku. Za druhé spatřují opět problém v nemožnosti 

nalezení kritérií pro určení samotného prospěchu. Takovéto rozhodování by pak silně 

podléhalo vidění dané politické reprezentace114. Zde opět tvůrci připomínek zdůrazňují 

možnost zneužití. 

Stejně se také CVNS připojuje ke kritice nejasnosti, jak se bude postupovat v situaci, 

kdy ne všechny činnosti organizace budou posouzeny jako veřejně prospěšné115. 

CVNS zcela rezignuje na užívání pojmu veřejný prospěch a dále navrhuje 

kategorizaci neziskových organizací podle kritérií: 

„1) eziskovost - …činnosti, které nejsou konány ve smyslu dosažení zisku – 

soukromého prospěchu – můžeme označit za  prospěšné. Pokud někdo vloží kapitál do 

společnosti, aniž by očekával, že mu z něj bude plynout zisk, je to sama o sobě skutečnost, 

která by měla být podporována, ať už je tohoto kapitálu použito pro vykonávání jakékoliv 

činnosti. 

2) Transparentnost - …Je totiž nutné umožnit vnitřní (dozorčí orgán) i vnější (výroční 

zpráva, audit) kontrolu organizace, aby bylo možné jasně prokázat, zda vytvořený zisk 

opravdu nebyl nikomu rozdělen (a to včetně nepřiměřených odměn zaměstnancům, členům 

organizace a členům řídících orgánů) nebo zda nejsou podporovány osoby jim blízké.  

3) Podmíněnost a zamezení zneužití státní moci pověřeným orgánem – Dosažení 

výhod musí být podmíněno splněním jasných a jednoduchých povinností. a základě toho 

se může organizace rozhodnout, zda chce určitých výhod dosáhnout či nikoliv. Musí být 

jasné a průkazné, zda organizace splnila či nesplnila povinnosti vedoucí k dosažení výhod.  

Orgán, který je udělováním zvýhodnění pověřen, rozhoduje pouze o tom, zda 

organizace splnila či nesplnila povinnosti.“116 

K výše popsaným bodům kritiky se připojuje i Nezávislý think tank pro neziskové 

organizace a občanskou společnost (NETT). I NETT se ve svých preferencích distancuje 

od používání termínu veřejné prospěšnosti117. Co však kritizuje NETT mimojité je i to, že 

rekodifikace občanského zákoníku nemá v republice žádného jasného nositele ani garanta. 

                                                 
114Expertiza k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné 
prospěšnosti, CVNS, 2005 (listopad 2005)

 

115 Expertiza k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné 
prospěšnosti, CVNS, 2005 (listopad 2005)

 

116 Ibid. str. 18 
117 Expertiza, NETT, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005) 
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Neexistuje ani „žádný politický či společenský program, na který by se navrhovaná 

rekodifikace mohla odkazovat“118.  

Ze zmíněných dokumentů je zřejmé, že přístup k vymezení veřejného prospěchu je ze 

strany neziskových organizací spíše skeptický. Organizace se obávají možné zneužitelnosti 

ze strany státu. Obávají se poškození organizací, které jsou svou činností státu 

„nepohodlné“.  

Vesměs se všechny tři organizace shodují ne volnějším vymezení organizací, které 

působí ve veřejném zájmu, a na strukturovanosti výhod ze strany státu. Tedy požadují 

nevázat všechny výhody pouze na status veřejné prospěšnosti (pokud by měl být tedy 

zaveden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Expertiza, NETT, 2005, str. 10, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005) 
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3. Empirická část – výzkum 

 

3.1. Představení výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zjistit postoj zástupců českých neziskových organizací  

NETT, Nadace Via, Zelený kruh, INEX – SDA, jedné organizace, jejíž zástupce si přál 

zůstat v anonymitě, Neziskovou.cz a částečně Ligy lidských práv (proč částečně je 

vysvětleno dále v textu) k připravovaným změnám občanského zákoníku, hlavně 

k upravení statusu veřejné prospěšnosti a změnám ustavení o právnických osobách.  

Tematické oblasti  jsem si pracovně rozdělila do čtyř oddílů, které spolu souvisí. 

 

3.1.1. Osnova otázek 

1. Očekávaný REÁL1Ý dopad pro vlastní organizaci respondenta.  

Výzkumnými otázkami pro tento oddíl jsou: 

Jaké změny respondenti pro vlastní organizaci očekávají? 

Připravují se organizace na tyto změny, pokud ano, tak jak? 

 

1.1. Jaké konkrétní očekávají respondenti změny? 

1.2. Jakých oblastí jejich činnosti se dotknou? 

1.3. Jsou očekávání organizace veskrze optimistická nebo naopak? 

1.4. V případě optimistických očekávání – jak pomohou změny přímo jejich 

organizaci? Jak jejich cílové skupině? Jak jejich partnerům, sponzorům…?  

1.5. V případě pesimistických očekávání - koho postihnou změny negativně? 

Organizaci? Cílovou skupinu? Partnery? Sponzory? Zde je prostor otevřen pro úvahu 

respondentů, tyto kategorie pouze nabízím, jelikož mě napadají jako významné, ale je jistě 

možné, že respondenti budou mít jiný přístup. 

1.5.1. Jak se na změny a jejich případné neblahé dopady organizace připravují? 

 

2.  Očekávaný REÁL1Ý dopad pro české 11O obecně? 

Výzkumná otázka zní: 

Jak ovlivní nový občanský zákoník prostředí českých neziskových organizací 

obecně? 
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2.1. Budou mít připravované změny na všechny organizace stejný dopad? 

2.2. Pokud ano, jaký? A jaký na jejich cílové skupiny? A na jejich partnery a 

sponzory? 

2.3. Pokud ne – co bude rozhodujícím faktorem rozdílných dopadů? Oblast 

působnosti? Velikost organizace? Veřejná popularita organizace? …. 

2.4. Je možné, aby se organizace na změny připravily? Pokud ano, tak jak? 

 

 

3. Opodstatnění připravovaných změn 

Výzkumná otázka:  

Jaká jsou teoretická a praktická východiska připravovaných změn? 

 

3.1. Jsou podle respondentů připravované změny potřeba? Co je na současném stavu 

nevyhovující?  

3.2.Mají změny oporu v nějakém obecně přijímaném teoretickém konceptu? Jsou 

"systémové"? (Jde mi o to zjistit, zda si respondenti uvědomují nějaké hlubší významy 

takového jednání, zda uvažují o teoretických zázemích takového právního kroku.) 

3.3. Pokud ano, proč? 

3.4. Pokud ne, proč? 

 

4. Dopad legislativních změn na českou veřejnost  

Výzkumná otázka: 

Jaký budou mít změny vliv na veřejnost? 

Změní se nějak vztah veřejnosti k neziskovému sektoru nebo naopak? 

 

4.1. Pocítí česká veřejnost změny? 

4.2. Pokud ano, jaké? Pozitivní či negativní? Dlouhodobé či krátkodobé? 

 

 

3.1.2. Metodologie výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Mým cílem je zjistit 

co nejpodrobněji a nejdůkladněji názory lidí, kteří reprezentují konkrétní NNO a mají 

určité povědomí o připravovaných změnách OZ. Přesněji řečeno šlo mi o tyto osoby jako o 

reprezentanty svých organizací, zajímala mne stanoviska organizací spíše nežli názory 
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jednotlivců. V jednotlivých rozhovorech je uvedeno zda se opravdu jedná o názory 

vystihující stanovisko celé organizace nebo zda se jedná o názor dané osoby.  

Kvalitativní metodu výzkumu jsem zvolila z důvodů, které Hendl uvádí jako 

přednosti tohoto typu výzkumu.  

„- lze přezkoušet zda dotazovaný otázkám porozuměl 

- dotazovaný může vyjevit zcela své subjektivní pohledy a 

názory (v případě mého výzkumu pohledy a názory které jsou výsledkem 

komunikace v organizaci) 

- dotazovaný může samostatně navrhovat možné vztahy a 

souvislosti 

- je možné tematizovat konkrétní podmínky situace 

dotazovaného (toto je v mém případě velmi důležité, protože může být 

zcela odlišný názor reprezentantů  jednotlivých organizacích v závislosti na 

typu právnické osoby, na velikosti organizace či na jejím poslání apod.)“119 

Vzhledem k zaměření výzkumu jsem zvolila techniku strukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami. Tato technika mi umožní, jak uvádí Hendl, dosáhnout minimálního 

efektu vlastní osoby na výzkum a jeho celkovou kvalitu.120 Otázky jsem měla předem 

připravené a i když jsem v průběhu některých rozhovorů nějaké otázky přidávala, všechny 

původní otázky jsem dostala zodpovězeny. Data získaná tímto způsobem je možné lépe 

analyzovat (v porovnání s nestrukturovaným rozhovorem), odpovědi jednotlivých 

respondentů jsou poměrně snadno lokalizovatelné a srovnatelné. Respondent se pohybuje 

svou odpovědí v určitém okruhu pojmů, ale zároveň má možnost plně vyjádřit vlastní názor 

a postoj k danému problému.121  

Nedostatek této metody, na který upozorňuje Hendl, plyne z omezenosti témat a tedy 

možné situace, že by určitá důležitá oblast související s tématem zůstala zcela bez 

povšimnutí.  Na tento problém jsem v průběhu výzkumu opravdu sama narazila a snažila 

jsem se jej řešit doplňováním otázek přímo v průběhu rozhovoru. Zpočátku, když jsem 

koncipovala své otázky, jsem se více zaměřovala na otázky týkající se ustavení statusu 

veřejné prospěšnosti, ale z rozhovorů mi vyplynulo, že dotazovaní přikládají velký význam 

i otázkám spojeným se změnami týkajícími se právnických osob, které jsem já sama 

zpočátku nepovažovala za tak významné. Svou sadu otázek jsem tedy rozšířila. Také při 

                                                 
119 Hendl Jan: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005, str. 166 
120 Hendl Jan: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005 
121 Ibid., str. 173  
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studiu a analýze dokumentů jsem se začala na tyto pasáže (týkající se právnických osob) 

více soustředit. 

 

3.1.3. Výběr vzorku 

Ve výzkumu jsem zvolila účelové vzorkování. A to nejprve účelové vzorkování 

kriteriálního typu a následně také typu sněhové koule.122  

Základním kritériem výběru respondentů byla podmínka, aby respondenti o 

problematice přípravy změn OZ již něco věděli. Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí, 

kteří se aktivně pohybují v neziskovém sektoru o plánovaných změnách totiž nic netuší. 

První skupinou oslovených respondentů tedy byli zástupci organizací, které se aktivně 

zúčastnily diskuzí proběhlých k danému tématu na internetu. Portál Econnect (ECN) 

otevřel totiž pro danou problematiku diskuzní fórum, do kterého mohl vstoupit naprosto 

kdokoliv. Z účastníků diskuzí jsem si tedy vytipovala osoby a organizace, které mají o 

problematiku hlubší zájem. Z tohoto výběru mi vyšly organizace Nadace Via, NETT, 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), Ekologický právní servis (EPS) a Liga 

lidských práv (LLP). Z těchto organizací se mi podařilo získat rozhovor pouze se zástupci 

NETT, Nadace Via a částečně Ligy lidských práv.  

O dalších respondentech jsem se dozvěděla právě od těchto původně vybraných 

respondentů nebo z vlastních osobních či pracovních kontaktů. Na iniciativu občanského 

sdružení Zelený kruh (ZK) mne upozornila kamarádka, působící v ekologické organizaci 

ve východních Čechách. Respondentka, se kterou jsem hovořila v ZK, mne odkázala na 

osoby z organizace Neziskovky.cz a Centrum pro komunitní plánování. 

 

3.1.4. Problémy při sběru dat 

Největším problémem v případě mého výzkumu byla časová vytíženost respondentů. 

Bylo velmi obtížné nalézt možné termíny setkání, a proto jsou některé rozhovory 

výsledkem pouze emailové komunikace a nikoliv osobního setkání. Rozhovory získané 

pouze prostřednictvím emailu mají nevýhodu v nemožnosti okamžité interakce. 

Respondenti však byli ochotní podávat doplňující odpovědi na otázky a tím se dle mého 

názoru omezení tohoto způsobu rozhovoru minimalizovala.  

 

 

                                                 
122 Patton, 1990 v: Hendl Jan: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005 
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3.1.5. Etické zásady výzkumu 

V průběhu celého výzkumu jsem se snažila pečlivě dodržovat určité jeho etické 

zásady. Všichni respondenti byli seznámeni s účelem výzkumu, tedy s tím, že výzkum je 

součástí mé diplomové práce. Všichni s rozhovorem předem souhlasili a byla jim nabídnuta 

anonymita, které využili jen někteří. Všichni respondenti ve výzkumu vystupují jako 

reprezentanti určité NNO. Nejde mi primárně o jejich vlastní postoje (i když jsou obvykle 

identické) jako o postoje, které deklaruje a kterým se přizpůsobuje právě ona nezisková 

organizace. Se získáním důvěry jsem neměla ve výzkumu větší problém. Zřejmě i 

z důvodu, že sdělovaná data nebyla osobního charakteru, proto všechny rozhovory 

proběhly v celkem příjemné otevřené atmosféře.  

K výzkumu jsem přistupovala bez hodnotícího postoje připravovaných změn. Tento 

postoj jsem zastávala i při jednotlivých interakcích s respondenty.  

 

3.1.6. Omezení výzkumu 

Dalším omezením mého výzkumu je skutečnost, že přípravy OZ stále postupují a 

zakomponovávají do sebe i připomínky ze strany veřejnosti tedy i NNO. Proto je možné, že 

určité pasáže, ke kterým se respondenti vyjadřovali budou velmi brzo pozměněny a tím 

odpovědi pozbudou na významu. Ve své práci pracuji s nenovější verzí OZ, která je nyní 

k dispozici a to je verze z června roku 2007. Takovouto situaci popisuje Disman jako jednu 

variantu možných zkreslení výzkumu.123 Je totiž možné, že za určitý čas, ještě i v době 

výzkumu se dané zákony opět změní a tudíž mohou být názory respondentů a jejich postoje 

k těmto změněným částem irelevantní. 

 

 3.1.7. Analýza získaných informací 

 Opravdu živý rozhovor jsem, jak jsem již zmínila výše, získala jen od některých 

respondentů. Rozhovory jsem přepsala tak, aby se v nich dalo co nejlépe orientovat. Příliš 

dlouhé věty, které jsou běžné v mluveném projevu, jsem zkrátila apod.  Informace 

z rozhovorů jsou ovšem zcela kompletní a úpravami nezkreslené. Při upravování rozhovorů 

jsem vycházela z toho, že mi jde pouze o informace a není potřeba v tomto typu výzkumu 

sledovat například emoce respondentů atd. Rozhovory, které jsem získala formou psaného 

textu, odpovědi na mail, jsem ponechala v jejich původní podobě.  

                                                 
123 Campbell a Stanley v: Disman Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Karolinum, 
Praha 2002 
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 Při zpracování informací z rozhovorů kóduji jednotlivé části rozhovorů k tématům, 

kategoriím, které odpovídají výzkumným otázkám.  Takto mi následně vznikne několik 

„sad“ informací, které se budou vztahovat vždy k danému problému (např.: vztah 

veřejnosti k transparentnosti NNO apod.). V těchto jednotlivých sadách informací následně 

analyzuji jak se výpovědi respondentů liší a v čem se naopak shodují. V obou případech 

(shody či opozice) budu sledovat také příčinu zastávaných názorů.  

 Svůj výzkum nesměřuji k formulaci jakékoliv závěrečné teorie, jde mi opravdu 

pouze o zachycení postojů. V rozhovorech v určitých momentech zaznívají návrhy na 

řešení situace jinými prostředky, ale formulace jakýchkoliv teorií či doporučení není 

hlavním cílem této práce, i když může být jejím druhotným výsledkem. 

 Při své analytické práci jsem se držela deseti základních principů, které 

identifikovala Neschová a ve své knize je uvádí Hendl124.  

 

3.1.8. Představení respondentů a jimi zastupovaných subjektů 

U jednotlivých respondentů vždy uvádím, zda se jedná o názory osobní nebo 

zachycující postoj celé organizace. Vycházím při tom vždy z tvrzení samotných 

respondentů.  

Přepis rozhovorů je k dispozici na vyžádání na mailové adrese adelala@seznam.cz.  

 

 

�ETT – �ezávislý Think Thank pro neziskový sektor a občanskou společnost 

Respondent, se kterým jsem ve svém výzkumu komunikovala, Josef Štogr (dále jen 

J.Š.), uvádí, že co se týče zastávaných postojů v rozhovorech, jedná se o jeho osobní 

názory, u nichž však dochází v NETT ke sdílení. Rozhovor jsem získala komunikací přes 

mail. 

 „NEzávislý Think Tank pro neziskový sektor a občanskou společnost přichází 

s novými myšlenkami a tématy, usiluje o porozumění souvislostem, formuje myšlenkové 

zázemí, navrhuje koncepty, předjímá trendy. 125“ Tato věta uvádí sdružení NETT na jeho 

webových stránkách a podle dalších vyjádření členů k vlastní činnosti je poměrně výstižná. 

NETT se nezabývá jednotlivými, dílčími problémy, zajímá ho komplexní situace a snaha o 

udržení jakési vzájemnosti bez ohledu na názorovou rozmanitost126. 

                                                 
124 Hendl Jan: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005 
125 http://www.nett.aid.cz/index.php?show=nett (říjen 2008) 
126 Ibid. 
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NETT je po právní stránce občanské sdružení. Jeho hlavním posláním je vytváření 

konceptů, idejí…usiluje o porozumění souvislostem. Snaží se nabízet myšlenky a 

myšlenkové zázemí pro praktické využití.127 

NETT se dlouhodobě a systematicky věnuje českému neziskovému sektoru a vítá 

spolupráci s podobně zaměřenými partnery.128 

K tématu veřejné prospěšnosti se vyjádřil NETT jednak expertizou129, kterou si 

vyžádala Nadace Via, jednak sborník První slovo platí, druhý leze z gatí130, který byl vydán 

také za podpory Nadace Via, a je shrnutím  veřejných diskuzí na téma veřejné prospěšnosti. 

 

�adace Via 

Názory, které zazněly při rozhovoru, je prý možné považovat dle respondenta za 

reprezentativní postoj Nadace Via jako celku. Respondent Jiří Bárta (dále jen J.B.) je 

ředitelem nadace. Jiří Bárta mi poskytl rozhovor v dubnu roku 2008 v prostorách sídla 

nadace Via. 

Nadace Via vznikla v roce 1997. Jejím hlavním posláním je podpora vztahů mezi 

neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, podpora rozvoje 

neziskových organizací podpora dárcovství. Tuto veškerou podporu Nadace poskytuje se 

záměrem posilovat rozvoj české demokratické společnosti a aktivní občanské společnosti 

v ní. Snaží se podpořit občany v tom, aby byli schopni ovlivnit chod věcí okolo sebe131.  

Nadace realizuje podporu ve třech hlavních programových oblastech: 

„1) Podpora místních iniciativ….Škálu nadační činnosti zastřešuje přesvědčení, že je 

důležité budovat takový model společnosti, ve kterém soukromá iniciativa lidí a organizací 

přispívá k řešení místních problémů v celé jejich šíři. 

2) Rozvoj neziskových organizací. Aby se občané mohli úspěšně podílet na správě 

věcí veřejných, je důležité podporovat a posilovat neziskové organizace, které jsou 

katalyzátory tohoto procesu…. 

3)Rozvoj filantropie.“132 

Své prostředky Nadace získává jak z tuzemských tak ze zahraničních zdrojů. Pro 

mnoho partnerů ze zahraničí se stala stabilním a velmi důvěryhodným partnerem.133 

                                                 
127 http://www.nett.aid.cz/index.php?show=nett (říjen 2008) 
128 Ibid.  
129 Expertiza, NETT, Praha, 2005, k dispozici na www.ecn.cz (listopad 2005) 
130 První slovo platí, druhý leze z gatí, NETT, Praha, 2006:  k dispozici na www.nett-aid.cz (listopad 2008) 
131 http://www.nadacevia.cz/nadace/poslani.shtml (říjen 2008) 
132 http://www.nadacevia.cz/nadace/poslani.shtml (říjen 2008) 
133 Ibid.  
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Liga lidských práv 

Respondent, kterého považuji za reprezentanta Ligy lidských práv, Robert Cholenský 

(dále jen R.CH.), uvádí, že se jedná o jeho osobní názory, které s Ligou lidských práv 

nekonzultoval (i z důvodu, že v ní již nepůsobí), nicméně se domnívám, že i tak je dobré 

zde Ligu zmínit a to z toho důvodu, že názory respondenta uváděné v rozhovoru se 

mnohdy shodují s těmi názory, které formulovaly připomínky zákoníku, které podávalo 

celé sdružení Liga lidských práv. Respondent mi poskytl rozhovor prostřednictvím emailu. 

Liga lidských práv jako samostatný subjekt vzniká v roce 2002, ale její činnost 

započala pod záštitou Ekologického právního servisu již v roce 2000. V té době se Liga 

snažila dohlížet na průběh protestů proti zasedání Světové banky a Mezinárodního 

měnového fondu v Praze134. 

Liga lidských práv „se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato 

práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy.“135 

Liga se snaží dosáhnout stavu, kdy lidská práva jsou zcela samozřejmě dodržována ve 

všech oblastech života a pokud tomu tak není, má jednotlivec možnost se účinně bránit. 

V Lize pracují hlavně právníci, kteří zde dostávají prostor se věnovat té oblasti lidských 

práv, která je jejich zaměření blízká. Vznikají zde tedy různé inovativní projekty136.  

Hlavními tématy, kterými se v současné době Liga zabývá jsou „problematika 

lidských práv ve zdravotnictví (protiprávní sterilizace, informovaný souhlas pacientů, 

ochrana práv osob s duševní nemocí či mentálním postižením), práva dětí (segregace 

romských dětí v základním školství, umisťování dětí z ústavů do rodin, ochrana nejlepšího 

zájmu dítěte), dodržování lidských práv ze strany policie, zvyšování ochrany obětí týrání a 

násilných trestných činů i další otázky spojené s rekodifikací v oblasti trestní 

spravedlnosti.“137 

  Liga tedy jednak pomáhá v konkrétních případech se zastupováním a postupy při 

dosahování  vlastních práv občanů a jednak pořádá kurzy a semináře určené jak pro 

veřejnost tak pro zástupce veřejného sektoru, lékařů, policistů apod.138 

  
Zelený kruh 

Respondentka, se kterou jsem rozhovor vedla, Petra Humlíčková (dále jen P.H.) 

působí v organizaci jako právnička. Sama uvádí, že názory a postoje zastávané 
                                                 
134 http://www.llp.cz/cz/kdo-jsme/Historie (září 2008) 
135 http://www.llp.cz/cz/kdo-jsme/Nase-zamereni (září 2008) 
136 Ibid. 
137 http://www.llp.cz/cz/kdo-jsme/Historie (září 2008) 
138 http://www.llp.cz/cz/konference-a-seminare/2008 (září 2008) 
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v rozhovoru, je možné považovat za reprezentativní postoje celého sdružení Zelený kruh. 

Rozhovor mi respondenta poskytla v srpnu roku 2008 v sídle Zeleného kruhu. 

Zelený kruh je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1989. Sdružuje pod sebou 27 

jednotlivě působících environmentálních organizací. Těmto organizacím poskytuje 

podpůrné služby, které jim mají napomáhat v jejich vlastní činnosti v environmentální 

oblasti. Hlavní činností ZK směrem k jednotlivým členským organizacím, je sběr a 

distribuce informací139.  

Hlavními cíli, které ZK sleduje jsou:  

„ - rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí 

- posilování spolupráce a vzájemné komunikace 

environmentálních organizací 

- zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky 

životního prostředí 

- zvyšování veřejného povědomí o činnosti environměntálních 

organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí“140 

 

Zelený kruh je sám členem dalších zastřešujících organizací například European 

Environmental Bureau (EEB), Evropské environmentální kanceláře. STEP – Sítě 

ekologických poraden apod. 

ZK pořádá setkání jednotlivých organizací např.: se zástupci  jednotlivých 

ministerstev, k diskuzím skrze své členy zve i veřejnost (samotný ZK s veřejností jako 

takovou pracuje podstatě minimálně).  V rámci činnosti svého legislativního centra dále 

sdružení sleduje veškeré právní změny a úpravy, které se dotýkají životního prostředí a o 

těchto změnách dále informuje. Změny se snaží ovlivňovat a připomínkovat141.  

Ve své publikační činnosti již organizace pracuje i přímo s veřejností, nikoliv jen se 

svými členskými organizacemi. Organizace publikuje například tiskoviny, které mají 

sloužit veřejnosti orientovat se ve stavebním zákoně, seznámit se s Aahurskou smlouvou, 

která občanům zaručuje přístup k informacím apod.142 

 

 

 

                                                 
139 Výroční zpráva ZK 2007, k dispozici na www.zelenykruh.cz (srpen 2008) 
140 Ibid., str. 4 
141 Ibid.  
142 Výroční zpráva ZK 2007, dostupná na www.zelenykruh.cz, (srpen 2008) 
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�eziskovky.cz 

Respondent, Marek Šedivý (dále jen M.Š.), který je ředitelem organizace, uvádí, že 

 v rozhovoru zaznívají pouze jeho osobní názory. Tento rozhovor tedy zachycuje čistě 

postoj reprezentanta NNO a nikoliv stanovisko organizace. Rozhovor jsem pořídila 

v listopadu 2008 v prostorách organizace. 

Neziskovky.cz jsou obecně prospěšnou společností. Historie organizace sahá do roku 

1993. V té době vzniká Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových 

organizací. Postupem času se organizace transformovala do současné podoby, kdy působí 

jako o.p.s. Neziskovky.cz.  

Jejím hlavním cílem, který uvádí na svých webových stránkách, je podpora 

profesionalizace NNO a jejich vzájemné spolupráce. Těchto cílů dosahuje hlavně pomocí 

publikační a vzdělávací činnosti. Eviduje existující neziskové organizace a vede jejich 

katalog143.  Organizace vydává měsíčník Neziskovky.cz, který je jediným celostátním 

periodikem svého druhu144. 

 

I�EX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Respondent z občanského sdružení INEX – SDA, Petr Kulíšek (dále jen P.K.) 

působící v pobočce v Kosteleckých Horkách, uvádí, že názory uvedené v rozhovoru se dají 

považovat za reprezentativní právě pro jeho pobočku. S centrálním vedením organizace své 

názory k probíraným tématům nekonzultoval tedy je ani detailně nezná. Rozhovor byl 

pořízen v říjnu 2008 prostřednictvím Skype. 

Občanské sdružení INEX – SDA bylo založeno v roce 1991. Jeho cílem je „dávat 

lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání 

dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti“.145 

INEX-SDA realizuje projekty jak v ČR tak v zahraničí. Od roku 2004 je 

akreditovanou vysílací organizací podle zákona o dobrovolnické službě.146 Dále se 

organizace zaměřuje na rozvojové vzdělávání, podporu česko-německých vztahů, podporu 

malých obcí a komunit a podobně.147  

 

 

                                                 
143 http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/o-nas/poslani-cile/ (listopad 2008) 
144 Ibid.  
145 http://www.inexsda.cz/cze/vice-o-inexsda (říjen 2008) 
146http://www.inexsda.cz/cze/vice-o-inexsda  (říjen 2008) 
147 Ibid. 
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Poslední respondent (dále jen An.) si přeje zůstat v anonymitě. Nebudu zde tedy 

uvádět ani konkrétní organizaci, kterou zastupuje. Uvádím jen pro upřesnění, že se jedná o 

asociaci. Rozhovor vznikl v listopadu roku 2008 a zaznívají v něm pouze respondentovy 

osobní názory. 

 

 

3.2. Analýza výzkumu 

 

3.2.1. Očekávaný reálný dopad na organizace respondentů  

V prvním bloku a první tematické sadě se věnuji tomu, jak respondenti vnímají 

možné dopady připravovaných legislativních změn pro svou vlastní organizaci a zda se 

jejich organizace na změny jakkoliv připravuje.  

 

3.2.1.1 Změny právnických osob 

Postoje jednotlivých respondentů se velmi různí. Rozdíly spočívají v případě úprav 

PO hlavně v tom, o jakou právní  formu organizace, ze které pocházejí respondenti, se 

jedná.  

Obecně prospěšné společnosti –  

Například M.Š.148, jehož organizace je obecně prospěšnou společností, uvádí, že 

připravované změny v OZ jsou naprosto nevhodné a pro obecně prospěšné organizace v 

podstatě nepřijatelné. Obecně prospěšné organizace by se podle návrhu OZ měly stát 

„ústavy“ což z jeho pohledu v očích veřejnosti postavení dosavadních OPS degraduje. 

Z toho nadále poplynou nepříjemnosti jako omezení možností získávání finančních 

prostředků. Konkrétně k těmto změnám M. Š. říká: „Občanský zákoník, jedna změna, která 

je navrhovaná, to že bychom měli být ústav je pro OPSky naprosto nevhodná. Omezuje to 

fundraising a může to znamenat odliv finančních prostředků.“ K tomu, jak vlastně došlo 

k tomu, že se v navrhovaném zákoníku tento pojem objevuje, říká, že jde pouze o překlad 

z němčiny, který nemá v českém kulturním prostředí tradici, a proto je toto pojmosloví 

nevhodné.  

Občanská sdružení –  

Respondenti z organizací, jejichž právní formou je občanské sdružení se změn 

týkajících se PO nijak neobávají a vlastně se jimi výrazněji v kontextu vlastní organizace 

                                                 
148 Marek Šedivý, člen Rady vlády pro neziskové organizace. Ředitel organizace Neziskovky.cz. V rozhovoru 
zaznívají pouze jeho osobní názory, nikoliv názory, které by prezentovaly postoj celé organizace. 



 54 

nezabývají. Pojem spolek nikomu nepřipadá pro jeho vlastní organizaci nevhodný. Jeho 

nevhodnost obecně uvádí pouze R.CH.149, který jej považuje za pejorativní. O tomto ovšem 

později v názorech na změny a NNO obecně.  

Jediným problémem mohou být podle P.K.150 nové úpravy zakládání organizačních 

jednotek a jelikož INEX – SDA (organizace, ve které P.K. působí)  má více poboček, 

mohly by se změny jeho organizace dotknout právě v případě zakládání dalších. „…na nás 

by mohlo dopadnout to, že ta úplná volnost se zakládáním organizačních jednotek a to, jak 

se kde registruje…tak tam by určitě nějaké změny musely být v tom, že bychom byli 

svázaný.“ (P.K.) 

Otázkou v takovém případě je, podle jakého předpisu by vůbec nové organizační 

jednotky byly zakládány. Zda podle starých nebo podle nových a zda by v případě, že by 

byly založeny podle postupů nových byly vůbec kompatibilní se zbytkem organizace. 

V případě, že by kompatibilní nebyly, musela by se přeregistrovat celá organizace? 

1adace –  

Respondent z Nadace Via v této souvislosti uvádí, že nadace jsou již v současné době 

natolik ošetřeny, že se jich pravděpodobně změny nijak výrazně nedotknou. Změny podle 

něj nejsou namířeny na nadace, ale hlavně na nepřeberné množství občanských sdružení a 

na obecně prospěšné společnosti, které byly vytvořeny jako jakási nepříliš úspěšná 

transformace příspěvkových organizací. Nadace podle J.B.151 tak byly „to poslední čemu se 

(autoři – pozn. autorky) věnovali.“ Důvodem je zřejmě i to, že nadace jsou již v současné 

době pod výrazně silnějším tlakem nežli například občanská sdružení. Jsou zapsané 

v nadačním rejstříku, povinně vydávají výroční zprávy apod. 

 

3.2.1.2. Statut veřejně prospěšné organizace 

Poměrně shodně hovoří respondenti o případných dopadech zavedení statutu veřejné 

prospěšnosti na jejich organizace. Žádný z respondentů nevyslovil obavu, že by jeho 

organizace nemusela být za veřejně prospěšnou považována. Všichni se domnívají, že 

jejich organizace by neměla mít výraznější problém statut získat. Zároveň většina 

respondentů hovoří o zvýšení důvěryhodnosti v organizace s tímto statutem a zlepšení 

                                                 
149 Robert Cholenský poskytl rozhovor přes mail. Je bývalým členem organizace Liga lidských práv. Uváděné 
názory jsou pouze jeho osobní. 
150 Petr Kulíšek je členem organizace INEX – SDA. Působí v pobočce v Kosteleckých Horkách. V rozhovoru 
zaznívají názory, které jsou pouze jeho osobní a lze je prý považovat za jednotné pro jeho pobočku, ale nikoliv pro 
celou organizaci. 
151 Jiří Bárta, ředitel Nadace Via, udává, že názory, které v rozhovoru zaznívají je možné považovat za 
reprezentativní pro celou Nadaci Via. 
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podmínek přístupu k veřejným financím. Postoj, že „nám to poněkud …zlepší přístup 

k veřejným prostředkům.“ (An.152), jak uvádí jeden z respondentů je i u ostatních 

respondentů podobný. „ett dělá práci, kterou nikdo nezpochybní, že by nebyla veřejně 

prospěšná, a pokud ano, ett nás vpodstatě neživí, naše zdroje jsou jinde.“ (J.Š.153) „Takže 

veřejnou prospěšnost prokázat nebude problém…“ (P.K.) 

Kromě přístupu k veřejným prostředkům hovoří respondenti o zlepšení vztahu jejich 

organizace ke sponzorům a partnerům. „…ke sponzorům ano, protože to bude 

nezpochybnitelná kategorie…“. (An.) „(Co se týče spolupráce s partnery – pozn. 

autorky)Tam by to bylo podobně. Zase by šlo o nějaký zvýšení našeho kreditu, že by za tím 

nemuseli vidět jako pokoutný záměry druhejch stran, protistran, ale nenapadá mě nic 

konkrétně.“ (P.H.154) 

Statut by tak mohl otevřít možnosti jednání i s organizacemi a institucemi, které 

doposud neměly v NNO důvěru. 

Nejistota ovšem pramení z toho, že vlastně není v tuto chvíli zřejmé, kdo a jak bude 

statut buď přidělovat nebo následně „spravovat“. Tak například P.K. uvádí, že z jeho 

pohledu není problém prokázat veřejnou prospěšnost jejich organizace, ale jde o to ..“jak 

budou vykládat to, co se tou veřejnou prospěšností myslí, úřady k tomu kompetentní…“ 

(P.K.). V současné době není ani ujasněno, kdo by měl vést případný rejstřík spolků, kdo 

bude kontrolovat, zda organizace opravdu dodržuje podmínky statutu veřejné prospěšnosti 

apod. Není zřejmé zda vznikne speciálně k tomu určený orgán nebo na koho by měla 

agenda statutu připadnout, a proto respondenti nevědí s kým budou v těchto otázkách 

komunikovat a jakým způsobem. K tomuto tématu uvádí M.Š., který je současně členem 

RVNNO, že to jsou záležitosti „technické“, které se teď zcela neřeší. „…tohle si myslím, že 

je až další krok. …pak se bude řešit dál, jak to bude upravený.“ (M.Š.) 

Jediné obavy, které nelze na základě dostupných dokumentů nijak vyvrátit ani 

potvrdit, vyslovil J.B. Ten nastínil situaci, kdy jako nadace mohou například podporovat 

více organizací, které nebudou mít statut veřejné prospěšnosti. Jak by byla takováto situace 

posuzována a zda by na tom, koho nadace podporuje, závisel její vlastní statut veřejné 

prospěšnosti není zatím jasné.  
                                                 
152 Pod zkratkou An. vystupuje v práci respondent, který si přál zůstat v anonymitě. Kromě svého působení v 
nejmenované neziskové organizaci je prý členem přípravné skupiny zákona o VPO: Uváděné názory jsou prý 
pouze jeho osobní. 
153 Josef Štogr, respondent z organizace NETT, poskytl své názory prostřednictvím e-mailu. Uvádí, že názory 
jsou jeho osobní, ale v rámci organizace se prý jedná o určité názorové souznění. 
154 Petra Humlíčková, členka asociace Zelený kruh. Členkou Zeleného kruhu je také Zuzana Drhová, která je 
členkou Rady vlády pro NNO. O problematice je proto velmi dobře informována. Názory  v rozhovoru je prý 
možné považovat za postoj celéhé Zeleného kruhu. 
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Z rozhovorů také vyplynulo, že postoj ke změnám není dán typem činnosti 

organizace. Jelikož respondenti pocházejí z velmi různých typů organizací, lze říci, že typ 

činnosti organizace postoje ke změnám nevytváří. Nelze vysledovat ani zvýšené obavy 

nebo naopak výrazně optimističtější očekávání u osob z organizace zaměřené na určitý typ 

činnosti. Nikdo nevyslovil pochybnosti o tom, že jejich činnost je veřejně prospěšná.  

Jediné případné očekávání ve vztahu k činnostem organizace, které ovšem vychází z právní 

formy nadace, tedy z toho, že přerozděluje majetek, vyslovil J.B. Hovoří o tom, že pokud 

by přestaly existovat obecně prospěšné společnosti a pokud by bylo obtížné zakládání 

spolků, mohlo by dojít k tomu, že ze strany Nadace Via bude třeba se naučit více 

podporovat neorganizované skupiny lidí. Skupiny bez vlastní právní subjektivity. Tato 

změna ovšem nevychází z činnosti, které se nadace věnuje, ale z jejího postavení jako 

účelového sdružení majetku.  

Všichni respondenti uvádějí, že se na změny nijak konkrétně v organizaci 

nepřipravují, protože legislativní prostředí „je tak nestabilní, že dělat nějaké náhlé změny 

dopředu, je riskantní.“. (M.Š.)  Raději volí tu formu přípravy, že se snaží vstupovat do 

příprav a přípravy ovlivňovat. V případě organizace Neziskovky.cz jde hlavně o 

ovlivňování novel týkajících se obecně prospěšných společností, protože jejich záměrem je, 

vytvořit takové novely, které budou funkční a bude možné podle nich dál fungovat i když 

vejde v platnost nový OZ a nové obecně prospěšné společnosti tedy nebudou moci vznikat. 

Tři respondenti z organizací zapojených do příprav zákona poměrně shodně uvádějí: „My 

se snažíme ovlivnit ten zákon. Jeho znění. To je naše příprava, protože nemá smysl se 

připravovat na něco, co je mlhavé.“. (An.) „My se snažíme udělat ještě to, že se dají 

novelizovat zákony, které pak zůstanou…“ (M.Š.)  „A specifický způsob přípravy je pak ten 

zákon o neziskovkách, kdy to vypadá, že oni se doopravdy otevřou tomu neziskovýmu 

sektoru a on si bude mít možnost říkat…“ (P.H.) Ostatní respondenti se na změny 

nepřipravují nijak aktivně. Připravované změny pouze sledují. 

Co se týče všech konkrétních benefitů a změn, které zákony přinesou, v zakládání a 

úpravách PO a v úpravě VPO je však hlavním pocitem, který převládá, nejistota. P.H. tento 

pocit uvádí jako stěžejní. „…v první řadě je to nejistota, protože je to nová úprava, je to 

zásadní úprava a byť to čteme a zajímáme se o to, tak nikdo neví ve skutečnosti, jak to bude 

aplikováno a jak to posune praxi.“(P.H.) 
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Shrneme –li tedy získané názory, tak hlavním z nich je nejistota pramenící z toho, že 

v současné době není zcela jasné, jak budou změny aplikovány do praxe.  

Dalším většinovým postojem je však jakási důvěra a víra ve statut veřejné 

prospěšnosti. V jeho zvýšení důvěryhodnosti organizací a posílení postavení směrem 

k veřejnosti. „Veřejná prospěšnost by pro nás měla asi teda pozitivní efekt, protože by se 

na ní dalo nějak odkazovat a nějak s ní pracovat.“ (P.H.) Následně možná i zvýšení 

finančních prostředků.  

Ohledně příprav lze říci, že zhruba polovina respondentů volí aktivní přístup v tom 

smyslu, že vstupuje do příprav navrhovaných změn (každý podle svých možností a svého 

postavení) a druhá polovina změny „pouze“ sleduje. 

Jako rozlišovací faktor, v tom, jak kdo přistupuje ke změnám se ukázal hlavně typ 

právnické osoby, ve které působí.  

 

3.2.2. Očekávaný reálný dopad na neziskové organizace a celkové prostředí 

neziskového sektoru. 

V této části mi jde o zjištění postojů k situaci NNO a celého neziskového sektoru 

v souvislosti se změnami obecně. Zaznívají zde velmi konkrétní, ale i velmi obecné názory, 

které se vztahují k připravovaným změnám. 

 

3.2.2.1. Změny právnických osob 

Nejprve se tedy pro přehlednost budu věnovat postojům ke změnám právnických 

osob. Postojům k novému způsobu hlavně zakládání a popřípadě i fungování subjektů 

neziskového sektoru.  

Změny právnických osob hodnotí většina respondentů podobně.  

Obecně prospěšné společnosti   

Za nevhodnou změnu považují někteří respondenti transformaci obecně prospěšných 

společností v ústavy. Tento pojem považují za diskreditující v očích veřejnosti a obávají se 

proto, že tyto organizace mohou mít problém získat si důvěru a následně podporu 

veřejnosti. Postoj M.Š. byl již nastíněn podobně se vyjadřuje i P.H. „…věřím tomu, že na 

takový ty opravdu nedotčený vrstvy veřejnosti, že na ně to může působit zvláštně…obzvláště 

ten ústav je povedenej.“(P.H.) Ostatní respondenti se k této konkrétní změně nevyjadřují. 

Možná také proto, že právní forma jejich organizace je jiná. P.H. je sice také 

reprezentantkou jiné právnické osoby, ale zpracovávala připomínky i k této části OZ, a 

proto se tématu  aktivně věnovala. 
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Jednotliví respondenti ovšem nemají jednotný postoj k tomu, co bude v budoucnu se 

stávajícími obecně prospěšnými společnosti a od toho se odvíjí jejich různé další postoje. 

M.Š., který je současně členem Rady vlády pro NNO, hovoří o tom, že stávající organizace 

s právní formou OPS budou moci fungovat dál, podle stávajícího zákona a jeho novelizací. 

Jen nebude v budoucnosti možné takovou PO zakládat. Proto se snaží výrazně ovlivňovat 

podobu těchto novel, jak bylo zmíněno již výše.  

Naproti tomu, J.B. z Nadace Via hovoří o tom, že tyto právnické osoby (OPS) budou 

povinné přeregistrovat se  jako ústavy. Z dokumentů, které jsou nyní k dispozici veřejnosti, 

není zřejmé, který názor je pravdivý. Nicméně J.B. tedy uvádí jako problém to, že bude 

v případě přeměny OPS na ústavy narušena právní kontinuita organizací, což může být 

obzvláště pro větší organizace, problém. „…a teď najednou si vezměte takového Člověka 

v tísni, který se bude mít od nějakého 1.1. nějakého roku jmenovat ústav třeba…a bude se 

muset přeregistrovat…a on má pobočky i v zahraničí, takže to, co se možná právníkům zdá 

jako velmi jednoduchá věc, tak v realitě to může být docela složité a může být složité 

v právních vztazích té organizace dokazovat, že jsme to pořád my, a že jenom nám někdo 

přepsal zákon a vyškrtl nám tu právní formu, podle které jsme 10 let existovali...“ (J.B.) 

Tyto jeho obavy, jak uvádí, vycházejí ze zkušenosti z doby zavádění nového nadačního 

zákona v roce 1997. 

Názor M.Š. je sice vzhledem k jeho zapojení do příprav pravděpodobnější, ale není 

možné interpretovat jej zcela jednoznačně, protože není zřejmé, zda se opravdu jedná o 

konsenzus v Radě nebo o jeho vlastní (třeba i mylnou) interpretaci dosavadních jednání.  

Občanská sdružení – spolky    

V otázkách spolků hovoří respondenti jednak o pozitivním posunu v tom smyslu, že 

organizace by podle současného návrhu vznikala nikoliv registrací, jak je tomu dnes, ale 

přijetím stanov vlastní členskou či zakládající schůzí. Toto je všemi, kteří se k tématu 

vyjádřili, vnímáno jako pozitivní. „…bude zaveden pouze ohlašovací princip, což je 

nepochybně zlepšení jejich postavení…“. (R.CH.) „Co se týče PO tak (to vnímáme – pozn. 

autorky) jednoznačně pozitivně. Jde vidět způsob vzniku, kdy už to není registrováním, ale 

bude to schválením stanov tou ustavující nebo členskou schůzí.“.(P.H.) 

Dále je jako pozitivní vnímáno to, že většina ustanovení v zákoně je dispozitivní, 

tedy, že se dá ve stanovách upravit libovolně jinak. „Určitou výhodou současné podoby 

návrhu OZ je to, že se jedná v převážné většině o dispozitivní ustanovení, což znamená, že 

jejich účinky lze vyloučit jednoduchým odkazem ve stanovách spolku.“ (R.CH.) 
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Jako negativní je ovšem vnímáno to, že popis založení je pro laickou veřejnost 

poměrně těžko čitelný. Popis je velmi detailní a dlouhý. P.H. například uvádí: „…myslím 

si, že s tím nebude mít problém ZK, kde je nějaká právní podpora…, ale dovedu si 

představit, že takový ty malý občanský sdružení…můžou mít problém už při založení se 

složitější a míň čitelnou úpravou, byť jim má bejt nápomocná.“ Může tedy nastat situace, 

že občané bez většího právnického povědomí nebudou schopni se v předpisu zorientovat a 

stanovy, které by vyhovovaly jejich typu činnosti, sestavit. „…když středoškolák, který umí 

číst právnický text není schopen pochopit jestli ty stanovy, které včera napsal, odpovídají 

tomu, co říká zákon, tak to je divné…. v principu by to měl být každý průměrně vzdělanýj 

člověk schopen napsat aniž by musel sedmkrát konzultovat s právníkem…“ (J.B.) Případná 

náročnost založení spolku, může podle J.B. „…házet klacky pod nohy…spontánnímu 

sdružování lidí.“, což by v konečném důsledku jistě nebylo možné vnímat v demokratické 

společnosti pozitivně. 

Tato detailní úprava pro spolky podle R.CH. vychází z nešťastné situace, kdy je na 

jednom místě ošetřeno fungování spolků a obchodních společností. „S právní úpravou 

spolků počítá návrh jako s jakousi modelovou/základní právnickou osobou korporativního 

typu. Podle mne se ukazuje, že se jedná o východisko nešťastné, protože pak se do právní 

úpravy spolku příliš promítá detailnost a složitost právní úpravy obchodních společností.“ 

Dalším významným bodem, který se týká spolků, a je vnímán pozitivně, je zavedení 

veřejného spolkového rejstříku. „Vznikne spolkový rejstřík, což přidá spolkům na 

důvěryhodnosti a transparentnosti.“. (R.CH.) Není ovšem v tuto chvíli jasné, kdo tento 

rejstřík povede a P.H. k tomu říká: „…je potřeba bojovat o to, kdo je povede (rejstříky – 

pozn. autorky), aby to nebylo na Vnitru, ale spíš se to posunulo na Spravedlnost a na 

soudy.“ (P.H.) 

 

3.2.2.2 Status veřejně prospěšné organizace 

V otázce veřejně prospěšných organizací se  postoje respondentů poměrně liší. 

Respondenti se vyjadřovali k zavedení takového statutu obecně i k jeho konkrétním 

dopadům. Uvádějí jednak pozitivní přístup jednak nástrahy, které takový statut může 

přinášet. Začnu od těch nejobecnějších pohledů na problematiku.  

Nejvyhraněnějším pohledem v této otázce (vlastně v otázce připravovaných změn 

obecně) je pohled J.Š. Ten k tématu uvádí: „eziskový sektor už nikdy nebude to, co dřív a 

mocenská kontrola ze strany státu dostane zelenou. První vlaštovkou tohoto typu je platný 

zákon o sociálních službách: stát určuje, jak musí vypadat poskytování sociálních služeb a 
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jaké podmínky musí splňovat poskytovatel sociálních služeb a to i v případě, že jedná „ve 

svém a za své“. (J.Š.) Na jiném místě respondent uvádí, že situace, která nastala po roce 

1989 je pouze "nesamozřejmou konstelací, kterou je třeba bránit" (J.Š.). Ke změnám se 

tedy staví skepticky a vidí v nich omezování svobody a posilování moci státu. To, že tento 

záměr na  straně státní moci je, dokládá tvrzením, že se o zákoně o VPO veřejně moc 

nemluví i přesto, že je v podstatě již dlouho připraven „a když omylem něco konkrétního 

vypustil Pajas, dostal přes prsty.“ (J.Š.) Respondent se vlastně vyjadřuje málo konkrétně 

k připravovaným změnám, ale hovoří o celkové změně klimatu, která nastane se změnou 

občanského zákoníku. Tato změna prý vede k posilování státní moci. 

O tom, že ustavením o VP bude mít stát jakousi kontrolu a moc na organizacemi 

uvažuje i J.B., který říká: „…no nevím, jak se občanský zákoník a případné ustanovení 

veřejné prospěšnosti budou stavět k advokačním organizacím, ale tam si troufám říct, že i 

kdyby je stát prohlásil za to, že nejsou veřejně prospěšné, tak my jako soukromá nadace 

jsme oprávnění trvat na tom, že naopak tyhle aktivity jsou z mnoha důvodů dobré a na 

místě a sympatické a o to radostněji je můžeme podporovat, ale ty soukromé zdroje českých 

nadací jsou relativně tak malé, že nemůžou udržet nad vodou nějaké velké segmenty 

neziskovek, které by veřejné peníze nebo stát chtěl poslat přes palubu.“ Tímto svým 

vyjádřením připouští, že stát může určitý typ „nepohodlných“ organizací zlikvidovat. 

Skepticky se k zavedení statutu veřejné prospěšnosti staví také R.CH. To, zda budou 

změny související se statutem pozitivní nebo naopak prý závisí „na záměru zákonodárce…. 

Pokud bude úmyslem zákonodárce regulovat či redukovat vliv např. ekologických 

občanských sdružení, která dle názoru některých zájmových skupin dnes komplikují, 

zdržují a prodražují stavby dálnic apod., pak se může cestou zákona o veřejné prospěšnosti 

otevřít cesta k vyřazení některých občanských sdružení ze správních řízení. Stejné riziko 

hrozí v otázce přístupu k finančním prostředkům (zejména z veřejných rozpočtů). 

„epohodlné“ organizace by mohly být tímto způsobem snadno zbaveny možnosti žádat o 

veřejné prostředky, což by pro neziskový sektor mohlo mít fatální následky.“ (R.CH.) I 

R.CH. tedy připouští zvýšení dohledu státu nad neziskovým sektorem a možná omezení 

svobodného jednání. K tématu VPO dále říká, že vlastně nikde nejsou stanoveny cíle, 

kterých má být zavedením statutu dosaženo, a: „ení praktické nejprve stanovit podmínky 

statusu a teprve pak hledat, jakých cílů by tím mohlo být dosaženo.“. (R.CH.) 

O tom, že vlastně sami navrhovatelé pracují s tím vědomím, že tato ustanovení budou 

pro některé organizace likvidační hovoří i An., který je členem přípravné skupiny zákona o 

VPO. „Samozřejmě, to předpokládají i navrhovatelé, že to část organizací zlikviduje.“ 
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(An.) Zároveň však dodává, že jejich návrhem je, aby při zavedení statutu veřejné 

prospěšnosti byl ošetřen i segment organizací, které veřejně prospěšnými nebudou. Hovoří 

o právech i povinnostech, které ze statutu vyplývají a o možnosti organizací zvolit si, zda 

za určité výhody jsou ochotny přijmout i více povinností. „Víte, já jsem byl od počátku u 

přípravy toho zákona a v tom byla ještě do června, možná července naprostá shoda mezi 

těmi připravovateli, že ten zákon bude pojednávat o těch neziskových organizacích jako 

celku, jako všech a také o těch veřejně prospěšných jako vlastně o užší skupině, která bude 

mít vyšší benefity atd.“ (An.) V současném návrhu však prý toto rozlišení není a pojednává 

tedy pouze o veřejně prospěšných organizacích. Takto by podle respondenta zákon vypadat 

neměl. V tomto smyslu se vyjadřuje také M.Š., „Druhá věc je, ty organizace, které se 

nedostanou a nebudou moci být veřejně prospěšný, protože nebudou něco splňovat, tak 

samozřejmě by měly zůstat jako neziskovky a měly by jim zůstat ty výhody, které mají teď. 

To znamená 300 000 roční příjem atd. A to by mělo zůstat i pro ty, kteří nebudou veřejně 

prospěšní.“ (M.Š.) 

O tom, že zákon či připravovatelé s odstupňováním výhod pro neziskové organizace 

počítají nebo o nich alespoň diskutují a uvažují se ovšem nikdo jiný kromě respondentů, 

kteří vstupují aktivně do příprav a jsou členy přípravných skupin, nehovoří. Tyto informace 

nejsou tedy veřejnosti představeny. 

Ohledně toho, že zavedení statutu by mohlo mít na určité organizace likvidační dopad 

hovoří M.Š. v pozitivním smyslu následovně: „…Bude to mít dopad na ty, který jsou 

podnikaví natolik, že zneužívají současný zákoník k tomu, aby používaly neziskové formy 

tak, jak potřebují…“ (M.Š.)  

Někteří vidí v tomto rozlišení  jakési vyjasnění v rámci neziskového sektoru. „Myslím 

si, že dojde v řadě věcí k ujasnění věcí, které dneska jsou velmi volné, jako zejména 

v případě občanských sdružení.“ (P.K.) Uznávají situaci, že existují organizace, které jsou 

svou právní formou neziskové a čerpají všechny výhody na takovéto PO navázané, ale ve 

skutečnosti jsou společnostmi založenými čistě za účelem zisku.  

Takže existuje mezi respondenty jakási víra v to, že zavedení statutu VPO by mohlo 

pomoci jasně oddělit organizace opravdu fungující jako neziskové od těch, které pouze 

zneužívají výhod neziskových PO. 

Respondenti přiznávají statutu určitá pozitiva. Například R.CH. říká: „Za pozitivní 

snahu navrhovatelů považuji stanovení povinnosti použít alespoň 2/3 zisku na  veřejně 

prospěšné účely.“ (R.CH.)  
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Další výhodou, kterou respondenti uvádějí, je navázání výhod na tento statut a 

usnadnění přístupu VPO k veřejným financím. „Samozřejmě, hlavní benefit pro ty VPO 

bude, že budou mít lepší přístup k veřejným prostředkům a řekněme srovnatelný 

s institucemi veřejné správy. Oni mají automaticky přístup k těm prostředkům.“ (An.) 

„Z toho co se týče financování, tak já předpokládám, že pokud bude existovat veřejná 

prospěšnost, tak jedním z jejích hlavních úkolů bude definovat ty subjekty určitým  

způsobem při přerozdělování peněz, že už to nebude vázaný na neziskový společnosti, ale 

bude to definovaný na veřejně prospěšný kam se bude moct vejít třeba víc právních forem, 

což ale nevím jestli bude mít nějakej praktickej dopad, protože možná to bude jenom posun 

a přejmenování jedné kategorie.“ (P.H.) 

 

3.2.2.3. Komise veřejně prospěšných organizací 

Samostatnou otázkou je, kdo vlastně bude dohlížet na dodržování podmínek statutu 

veřejné prospěšnosti, jaké bude mít kompetence a kdo bude takový orgán ustavovat. 

Modelové ustanovení zákona o VPO hovoří o Komisi VPO, je ovšem také možné, že 

vznikne orgán přidružený k Radě vlády pro NNO. V tuto chvíli ještě není v této otázce 

vůbec rozhodnuto. 

Respondenti zatím nemají jasno v tom, jak bude prakticky zajištěn proces kontroly 

nad tím, zda organizace dodržují podmínky, ke kterým je statut VPO zavazuje. Nemají 

jasno v kompetencích případné Komise, ani v tom, kdo by tuto Komisi zřizoval. Hovoří o 

možnosti fungování této Komise při RVNNO „Dneska je Rada vlády pro nestátní 

organizace, tak buď by to zastávala přímo ta rada nebo nějak při té radě. Každopádně při 

úřadu vlády ne pod nějakým ministerstvem, ale to je moje představa, která se opírá o 

nějaký konsensus, který na tohle byl učiněn, ale jak se to rozhodne, to nikdo neví.“ (An.) 

„…naposledy, když jsme se s ní (Zuzanou Drhovou – členkou RVNNO – pozn. autorky) o 

tom bavily, tak ten návrh vypadal tak, …, že by sice ta komise byla…kdy oni měli tendenci, 

aby to bylo něco kolem tý RVO, ale doopravdy by vykonávala ňáký metodický vedení 

popřípadě by mohla vydávat ňákym způsobem stanoviska nebo vyjádření při odnímání toho 

statutu, ale to by bylo zase ňuká podpůrný vyjádření pro soudní řízení a nebo by se jí někde 

mohla dát ta pravomoc bejt jedním z těch možnejch navrhovatelů odejmutí, ale nikde tam 

nebylo, alespoň z toho, jak já jsem tomu porozuměla, tak by to mělo bejt vždycky tak, že oni 

vytvoří jenom nějaký rejstřík kritérií, který když si ta organizace tedy odškrtá, a řekne si, že 

je všechny jako splňuje a bude je dodržovat, tak by jí ten statut byl automaticky přiznán.“ 
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(P.H.) P.H. tedy hovoří o Komisi, jejíž činnost by byla pouze podpůrná pro jiné instituce, 

neměla by sama o sobě v podstatě jakékoliv kompetence.  

Většina respondentů ovšem nemá jasnou představu o tom, kdo a jak bude procesy 

spojené s VPO zajišťovat.  

Respondenti se shodují v tom, že princip „přidělení“ statutu by měl probíhat jakýmsi 

sebeurčením, tady tak, že organizace, která shledá, že funguje jako VPO, se tedy nechá 

zapsat do rejstříku nebo se přihlásí případné komisi. „…protože to bude deklaratorní, to 

nebude tak, že by to někdo zkontroloval a dal vám potvrzení, že to splňujete, ne, to je logika 

toho zákona a to je správná logika, že vy se vlastně jakoby místopřísežně zaručíte…“(An.) 

„…podle toho jak jsme se o tom bavili, tak by měla existovat jakoby nějaká kritéria, která 

když si ta organizace posoudí, že je splňuje, ta ona se jakoby nechá zapsat a je zapsána.“ 

(P.H.) 

Respondenti, kteří k tématu hovoří, tedy nevnímají statut VPO jako něco, co kdosi „s 

razítkem“ organizaci přiřkne, ale jako něco, k čemu se sama organizace přihlásí.  

V takové situaci ovšem vyvstává otázka, zda vůbec existuje nějaká kapacita, která 

bude kontrolovat, zda organizace, které se samy přihlásily, opravdu podmínky statutu 

dodržují a zda je dodržují i později.  

An. hovoří  o tom, že „Jedna kontrola bude ze strany finanční správy a s tím 

Ministerstvo financí počítá. Čili to bude zřejmě ta nejvýznamnější kontrola, která bude 

kontrolovat ta finanční pravidla a nejen ta finanční, ale hlavně třeba dodržování toho 

pravidla neziskovosti, ale protože těch znaků té veřejně prospěšné organizace bude víc, tak 

potom ty znaky, které nejsou ekonomicky sledovatelné, tak ty by potom měla kontrolovat 

možná ta rada nebo nějaký jiný nezávislý orgán…“ (An.)  „To je v návrhu, že by to měly 

kontrolovat finanční úřady. To je záležitost technická. Tam se teď řeší to, jestli bude zápis 

dobrovolný, tzn. Že se zapíšete sama, jako organizace a nebo, jestli vznikne nějaký úřad, 

který bud zapisovat… a na druhou stranu tou zpětnou kontrolou tam jsou velké sankce. 

Pokud ta organizace poruší něco, tak tam jsou sankce dodržení  třeba i za 3-4 roky od 

doby, kdy ten problém nastal, takže to ošetření tam bude. Jde o to, že FU pravděpodobně 

nebudou chtít toto na sebe, protože těch kontrol by musely dělat strašně moc.“ (M.Š.) 
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3.2.2.4 Veřejná vs. vzájemná prospěšnost 

S otázkou veřejné prospěšnosti souvisí také její odlišení od prospěšnosti vzájemné. 

Toto rozlišení může být pro mnoho organizací velmi důležité. Jejich činnost totiž může být 

shledána "pouze" vzájemně prospěšnou. Otázkou je zda i tyto organizace budou mít přístup 

ke statutu VPO a navazujícím výhodám.  

V tomto ohledu panuje nejistota, která plyne nejspíš hlavně z nevědomosti, jak se k 

tomuto rozlišení postaví připravovaný zákon. 

M.Š. jako člen RVNNO k tomuto tématu říká: "Veřejná prospěšnost neupravuje 

činnosti. Veřejná prospěšnost upraví fungování organizace tak, aby fungovala jako veřejně 

prospěšná. epůjde o úpravu činností. Je to také zákon o veřejně prospěšných 

organizacích, ne činnostech. To znamená, tam nebudou vyjmenované činnosti, které jsou 

veřejně prospěšné, ale bude tam popsáno, jak ta organizace musí fungovat." (M.Š.) Z 

tohoto tvrzení plyne to, že i organizace s činností zcela vzájemně prospěšnou by měla mít 

možnost stát se VPO.   V této interpretaci jakoby zcela mizí to, zda je organizace veřejně 

nebo vzájemně prospěšná. "…půjde o to, aby ta organizace prokázala, že je opravdu 

prospěšná, to znamená, že není zřízená prvotně za účelem zisku…. Ono to tím zmizí, 

protože v zásadě i ty vzájemně prospěšné v zásadě mohou někdy dělat něco veřejně 

prospěšného…. Důležité bude, aby společnost byla transparentní, aby dokázala 

transparentně říci, jak zachází se ziskem, co se se ziskem děje atd. takže o tomhle je zákon 

o veřejně prospěšných organizacích. On není o rozdělení veřejné a vzájemné prospěšnosti." 

(M.Š.) V podobném smyslu se vyjadřuje i P.H., která ovšem říká, : "Ten návrh, jestli jsem 

mu správně porozuměla, říká, že i tyto organizace, by měly spadnout do prospěšnosti 

veřejné. Ale je pravda, že v tomhle nemám úplně jasno, jak se to bude dělit. Já mám skoro 

pocit, že by se tam měly ty kategorie veřejné a vzájemné prospěšnosti stírat. Ale toto jsem 

opravdu zcela nepochopila…"(P.H.) U této respondentky, tedy chybí jistota, zda 

problematiku pochopila tak, jak ji autoři mínili. 

Takovýto přístup je ovšem mezi respondenty ojedinělý. Všichni ostatní, kteří k 

tématu hovořili, vnímají tuto otázku jinak. I zde je ovšem otázkou, zda tvrzení M.Š. jsou 

obecným konsenzem v Radě nebo zda se jedná o jeho osobní interpretace dosavadních 

diskuzí, které v Radě probíhají. Je nepochybné, že pokud by konečná podoba znění zákona 

opravdu vypadala takto, bylo by to pro mnoho organizací ulehčující.  

Je ale otázka, jak to, že nikdo z respondentů tuto interpretaci neuvádí. Nikdo o 

takovémto řešení problematiky nehovoří. Zřejmě tedy o něm neví.  



 65 

Ostatní respondenti k tématu hovoří zcela odlišně. "U zahrádkářů se to asi bude hůř 

prokazovat, oni sice občas dělají nějakou akci pro veřejnost, ale asi ten jejich zájem je 

směřovaný hlavně dovnitř. U hasičů už je to trochu jinak, protože je jich spousta, kteří 

dělají věci pro veřejnost. Tam, by bylo důležité, jak by byly nastaveny ty prováděcí 

předpisy, podle kterých se to rozlišuje…", takto hovoří k problematice P.K. Z jeho tvrzení 

je zřejmé, že o tom, že jediným rozlišovacím faktorem by měl být faktor neziskovosti (a 

navázané povinnosti),  zcela nic neví. P.K. se tedy domnívá, že statut by byl závislý do 

určité míry na činnosti organizace. 

An. nehovoří přímo o setření kategorií, ale mluví o tom, že organizace, které by byly 

vzájemně prospěšné, by byly součástí širší skupiny neziskových organizací, které by měly 

v podstatě stejný statut a výhody jako mají neziskové organizace v současnosti. "…právě 

pro ně (pro vzájemně prospěšné organizace pozn. autorky), mimo jiné, požadujeme, aby ten 

zákon řešil nejenom ty veřejně prospěšné organizace…" (An.) Dále v rozhovoru uvádí, že 

zpracovatelé v současnosti uvádějí, že ta skupina veřejné prospěšnosti bude tak široká, že i 

mnohé vzájemně prospěšné organizace se do ní vejdou. I v totmo případě, ale stále  

respondent uvažuje rozlišování typů činností nikoliv pouze fungování organizace. 

 

3.2.3. Opodstatnění připravovaných změn 

 3.2.3.1. Teoretická východiska 

Teoretickému ukotvení připravovaných změn se většina respondentů nijak výrazně 

nevěnovala. Hovoří spíše o praktických potřebách, které by měly změny naplnit. 

 "Z čeho vychází úprava neziskovek a občanského sektoru, tam se odkazuje zase na 

nějaká spolková práva, nikde vlastně neuvedená odkud pocházejí. A kde se vzala veřejná 

prospěšnost a kde se tvůrci inspirovali, to je mi záhadou, protože to není ani v té důvodové 

zprávě" (P.H.)  

 "…jednoznačně jde o projev systematického postupu, cíleného k omezení činnosti a 

k získání kontroly nad činností ve veřejném prostoru. Samozřejmě že tu není jeden hotový 

provázaný systém, který se postupně „realizuje“, ale ve věci obecného konceptu ve kterém 

se staví na manipulaci a kontrole dochází ke shodě většiny hráčů – proponentů i když jejich 

motivace nemusí a nejsou zcela stejné. Tedy – není to výsledkem nějakého detailního plánu 
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– spíše konceptu, který vzniká synergií různých sil, velmi podobně zaměřených co do 

společenské formace (deformace)." (J.Š) 

 "Podle mého názoru je sporné, z čeho vlastně tvůrci návrhu vycházejí při 

navrhování konceptu VP. Odůvodnění je velmi obecné a v podstatě říká, že se VP vyskytuje 

i v zákonících jiných zemí. Jak jsem uvedl výše, další podrobnější zdůvodnění a naznačení 

cílů VP v české právní úpravě zatím chybí." (R.CH.) 

 Tato tři vyjádření respondentů jsou jediná, která alespoň částečně hovoří o jakýchsi 

teoretických základech pro připravované změny. První respondentka ovšem uvádí, že 

vlastně neví, odkud zrovna přístup, který změny zaujímají, pochází. Jediný názor, který 

není pouze vyjádřením nejistoty je ten, že se jedná o krok k omezování svobody ve 

veřejném prostoru. Trend omezování svobody ovšem respondent považuje za všeobecný. 

Neprojevuje se pouze v otázkách VPO: 

 V tomto směru tedy zcela chybí jakékoliv informace, které by ozřejmily, do jakého 

legislativního konceptu změny zapadají.  

 

 3.2.3.2. Praktická východiska 

 V otázce praktických východisek, potřeb, ze kterých změny vycházejí, se 

respondenti poměrně shodují.  

 Shodují se jednak v tom, že je třeba vytvořit novou fungující legislativu, která se 

ovšem již plně odpoutá od doby před Listopadem. "Je…potřeba vytvořit nový kodex 

soukromého práva, který nás zbaví zbytků socialistické právní doktríny a vnese větší 

pořádek do právního řádu. Stávající občanský zákoník z roku 1964 těmto kritériím 

nevyhovuje." (R.CH.) "On OZ byl dlouhodobá společenská objednávka, useknout to po tom 

´89 a ty předpisy změnit" (P.H.) 

 Další potřebou, na které se respondenti poměrně shodují, je potřeba vyjasnit 

pravidla neziskového sektoru. "Myslím, že jsou potřeba (změny – pozn. autorky), protože 

současný stav je velký nepořádek a tohle je věc, která by ten pořádek mohla zpracovat. 

Jako legislativně…. Občanské sdružení je netransparentní forma, podle zákona." (M.Š.)  

An. k potřebě změn říká: "Já si myslím, že ano (jsou změny potřeba – pozn. autorky), 

protože 20 let po roce ´89, kdy se vytvořil neziskový sektor, předtím tady vlastně nebyl, tak 

za celých těch 20 let tady není žádná norma, která by upravovala poměry v tom neziskovém 

sektoru. A to si myslím, že je špatně." (An.) P.K. ke změnám uvádí: "Jeden (důvod pro 

změny – pozn. autorky) je, že se kdysi řeklo, že takový zákon bude a teď, že je to jen jakoby 
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dočasně definované. Takže teď je to ze strany úřadů a obcí vnímáno jako nepřehlednost a  

jako zmatek, a že se to jednou ujasní." (P.K.) 

 Výše uvedení respondenti tedy udávají jako možnou potřebu změn ujasnění uvnitř 

neziskového sektoru. Přičemž P.K. ji pouze konstatuje a není zřejmé, zda se s ní sám 

ztotožňuje nebo nikoliv.  

 Mimo jiné by prý podle M.Š. mohly změny vyčistit to, že občanská sdružení mají 

věnovat pozornost svým členům a nikoliv primárně poskytovat služby, jak je tomu dnes. 

Právnickou osobou, která je zřízena za účelem poskytování služeb, je obecně prospěšná 

spol. V současné době se ovšem činnosti mnoha OS věnují tomu, co by vyžadovalo právní 

formu spíše OPS. "OS mají řešit zájmy svých členů, což daleko více jich tady  funguje 

právě jako ty OPS, protože poskytují veřejně prospěšné služby, takže to také nemá logiku. 

Myslím si, že by se tyto věci začly čistit." (M.Š.) 

 P.K. udává jako jediný potřebu změn také proto, že zde vzniklo již v minulosti 

mnoho jiných předpisů, které si právě připravované změny vyžadují. "… důvod je, že se 

ustanovily další předpisy, teď myslím typu daňových a ekonomických, které vyžadují nějaké 

ujasnění, a jsou oblasti, kde to jasné není."  (P.K.) 

 

 3.2.4. Dopad legislativních změn na českou veřejnost 

 V této části zkoumání mi šlo o to, jak si respondenti myslí, že změny ovlivní českou 

veřejnost. Uvědomuji si ovšem fakt, který mi potvrdila i dr. Deverová při jednom 

rozhovoru, když řekla, že když dělali studenti výzkum, tak jeho výsledkem bylo zjištění, že 

většina dotázaných ani neví co je nezisková organizace. 

Obecně se respondenti shodují v tom, že co se týče OZ jako celku, tak veřejnost 

vzhledem k rozsahu a významu takového kodexu změny pocítí. "Pokud bude nový OZ 

přijat, pak česká veřejnost změny nepochybně pocítí, neboť OZ bude upravovat celé 

soukromé právo. Zda budou pozitivní či negativní bude záležet na konečné podobě návrhu. 

Změny by měly býti spíše dlouhodobé, kodex podobného charakteru se vytváří na desetiletí 

až sto let (samozřejmě s průběžnými úpravami)." (R.CH.) "Změní se postupy všeho, celý 

OZ, nebudu tady mluvit o tom, že se bude jinak prodávat barák…" (P.H.) "Bude platit jiný 

občanský zákon – dost podstatná změna… prožíváme obrovské změny – a vůbec si je 

neuvědomujeme. To, co bylo před deseti lety nemyslitelné považujeme za samozřejmé, 

vůbec si zpravidla neuvědomujeme strukturální společenské změny, jichž jsme účasti." 

(J.Š). 
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Rozdílně se vyjadřují ke změnám spojeným s neziskovým sektorem a veřejnou 

prospěšností.  

Jeden názor je, že veřejnost žádné změny nepocítí v případě, že budou udělány dobře. 

"Když ty změny budou dobře udělané, tak veřejnost nepocítí buď nic nebo pocítí to, že 

méně uslyší o těch problémech, které mají neziskové organizace v té dané oblasti." (An.) 

Rozšířenější je mezi respondenty názor, že veřejnost může získat v neziskový sektor 

více důvěry a více se v něm zorientovat. "V případě, že by ta veřejná prospěšnost opravdu 

jako nějaká škatulka začala fungovat a lidé tomu začali věřit, že to tak opravdu je a není 

v tom žádná levárna, tak by to podle mě bylo úžasné a byl by to obrovský pokrok. Myslím 

si, že většina našeho národa ještě moc nechápe, že tu někdo dělá něco a nedostává za to 

peníze, což je tady základ fungování (smích) a pořád za tím hledá něco, co asi není vidět, 

ale určitě to tam je…" (P.H.) "…dopad je, že se mohou pozitivně ujasnit pravidla, kdo je 

vlastně ten neziskový subjekt a kdo je ten, takže s ujasní, že zakládáme něco veřejně 

prospěšného…." (P.K.)  "Já si myslím, že veřejnost by mohla začít důvěřovat, mohla by se 

začít v tom víc vyznat, zmizí velmi nemotivační slovo neziskový… To je šílený. Když 

řeknete, že jste z neziskovky, tak jste za debila. Takže si myslím, že tohle by mohl zákon 

posouvat i v tom náhledu těch lidí." (M.Š.) 

Jako určitý další dopad na veřejnost udává P.K. také nejistotu. Zmatenost veřejnosti, 

která ovšem prý provází každou výraznější změnu. "Určitě se tomu nebude věnovat žádná 

mediální kampaň ze strany toho, kdo ty předpisy tvoří. To znamená, že veřejnost nebude 

mít jasno.. ne že budou zmateni, ale nebude mít jasno, ale to je vždycky, při každé změně, 

ale to pak třeba někdo dojasní…. " (P.K.) 
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4. Závěr 

 

4.1. Shrnutí získaných názorů 

 

Na začátku výzkumu jsem si položila níže uvedené výzkumné otázky. Nyní se je 

pokusím na základě analýzy získaných rozhovorů zodpovědět. 

 

4.1.1.Jaké změny respondenti pro vlastní organizaci očekávají? Připravují se 

organizace na tyto změny, pokud ano, tak jak? 

 Respondenti obvykle očekávají, že nebudou mít problém získat případný statut 

VPO. Nebojí se, že by nebyli schopní splnit podmínky, které budou nezbytné pro získání 

statutu. Neobávají se toho ani organizace ekologické, které i podle respondentů jsou pro 

stát obvykle "nepohodlné".  

Od získání tohoto statutu si slibují zvýšení důvěryhodnosti v očích veřejnosti. 

Považují takto vzniklou kategorii za nezpochybnitelně důvěryhodné organizace se zcela 

transparentním jednáním. Z tohoto zvýšení důvěry by pro organizace následně mohla 

plynout lepší spolupráce s veřejností a následně větší přísun finančních prostředků ze 

strany veřejnosti. Veřejnost je podle respondentů v současné době spíše nedůvěřivá v 

neziskový sektor a v to, odkud je financován. 

Opačné očekávání ovšem panuje u reprezentanta obecně prospěšné společnosti v 

souvislosti se změnou PO obecně prospěšné společnosti na ústav. Takové označení by 

mohlo naopak důvěru veřejnosti opět snižovat. Ústav je prý pojem, který evokuje pouze 

monstrózní ústavy obvykle sociální péče. 

Jediná forma přípravy, kterou v současné době organizace vyvíjejí, je vstupování do 

příprav zmíněných zákonů. Organizační změny uvnitř organizace považují zatím za zcela 

zbytečné, protože není vůbec jasné, jaká bude nově vzniklá situace. V tuto chvíli není 

vůbec zřejmé, jak bude přesně konečná úprava nových legislativních norem vypadat. 

 

4.1.2. Jak ovlivní nový občanský zákoník a navazující zákon o veřejně prospěšných 

organizacích  prostředí českých neziskových organizací obecně? 

Respondenti se poměrně shodují v tom, že nový OZ je dosti složitý a to díky 

rozsáhlosti některých pro neziskový sektor důležitých  pasáží. Části týkající se zakládání 

spolků jsou prý velmi rozsáhlé a pro laika špatně čitelné. Z tohoto důvodu, uvádějí 
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respondenti, může vzniknout situace, kdy bude poměrně složité založit nový spolek. 

Takováto případná situace by negativně ovlivnila prostředí svobodného a spontánního 

sdružování občanů za účelem naplňování  vlastních zájmů.  

Jako veskrze pozitivní změnu uvádějí respondenti vznik veřejně přístupného 

spolkového rejstříku. Z tohoto rejstříku by bylo možné vyčíst, kdo je oprávněn za 

organizaci jednat, kdo je jejím současným ředitelem apod. Tento krok by prý opět mohl 

zvýšit důvěru veřejnosti v NNO.  

Většina respondentů hodnotí ovšem negativně dopad změny názvu obecně 

prospěšných společností na ústavy. Název ústav považují za pejorativní a evokující v očích 

veřejnosti pouze velké ústavy sociální péče.  

V souvislosti se statutem VPO zaznívají dva zcela odlišné názory. Část respondentů 

by byla radši pokud by se takovéto označení a takový statut s navázanými výhodami, do 

české praxe vůbec nezaváděl. Podle jednoho respondenta se jedná o omezování svobody v 

tom smyslu, že neexistuje ze strany státu žádné právo určovat veřejnou prospěšnost 

organizací. Organizace občanského sektoru mají být zcela nezávislé a tím pádem svobodné. 

Jakékoliv zasahování ze strany státu považuje za nepřípustné. Podle druhého názoru 

neexistuje jasně stanovený cíl, který by takovýto statut měl naplňovat. Není v tuto chvíli 

jasně řečeno čeho má být zavedením takové praxe dosaženo. 

Opačný názor, který zastává zbytek respondentů, je, že zavedení statutu je v pořádku 

a může neziskovým organizacím přinést výhody. Hlavně opět zmiňují zvýšenou důvěru 

veřejnosti. Uznávají ovšem, že hlavní podněty k důvěře veřejnosti musejí přicházet ze 

samotného jednání organizací. Organizace samy se musí chovat transparentně a celkově 

tak, aby jim bylo možno důvěřovat. 

V souvislosti se statutem VPO ovšem i ti, kdo do něj vkládají důvěru, vyslovují 

pochyby o tom, jak vlastně bude celý proces ve skutečnosti probíhat. Uvádějí obavy z 

udělení kompetencí úřadům. Pociťují tedy nejistotu v tom, kdo a jak bude statut udělovat 

nebo kontrolovat. 

Lze tedy říci, že ve vztahu k veřejnosti statutu většina respondentů důvěřuje a vidí v 

něm přínos, ale velké obavy uvádějí ve vztahu ke státu a státním institucím. Uvádějí 

možnosti zneužití  pravomocí k likvidaci "nepohodlných" organizací apod. Obecně panuje 

mezi respondenty spíše nedůvěra ve státní instituce a úřady. 
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4.1.3. Jaká jsou teoretická a praktická východiska připravovaných změn? 

Respondenti se shodují na potřebě vytvořit nový občanský kodex, který by se již 

zcela distancoval od období socialismu.  Tedy od období, kdy zde prakticky neexistovala 

možnost dobrovolného svobodného sdružování nezávislého na státu. V tomto se zcela 

shodují s připravovateli zákona. 

Také zaznívá potřeba vytvořit jakési normy pro neziskový sektor a vytvořit tak jeho 

prostředí srozumitelnější a tedy opět důvěryhodnější nejen pro veřejnost, ale i pro veškeré 

státní, samosprávní i soukromé instituce, které přicházejí se subjekty neziskového sektoru 

do styku. V současné situaci se prý špatně orientuje jak veřejnost laická tak i úřady, které 

přicházejí s organizacemi do styku. Respondenti hovoří o tom, že pak úřady vlastně samy 

interpretují zákony, podle toho, jak samy zrovna uznají za vhodné, což je pro respondenty 

situace, kterou je vhodné změnit. 

V tomto směru ovšem panuje i zcela opačný názor, tedy že situace, která 

neziskovému sektoru vznikla, situace naprosté volnosti, je vyjádřením svobody a je třeba ji 

chránit. S tímto názorem se z celého spektra asi nejvíce sama ztotožňuji. Důvěra veřejnosti 

by měla plynout z důvěry v činnost organizace a nikoliv z jakéhokoliv určení, které je 

deklarované státní institucí nebo zákonem.  

 

4.1.4. Jak změny ovlivní veřejnost? Změní se nějak vztah veřejnosti k neziskovému 

sektoru nebo naopak? 

Směrem k veřejnosti očekávají respondenti zvýšení důvěryhodnosti. Doufají, že se 

tím také zvýší příliv finančních prostředků, které organizacím plynou od veřejnosti a 

nikoliv od státních institucí. Zvýšení prostředků plynoucích od jednotlivců či firem posléze 

dodává organizacím větší svobodu a nezávislost na státu. To by byla situace podle 

respondentů pozitivní.  

Jiné větší změny pro veřejnost respondenti neočekávají. Hovoří dokonce o tom, že 

pokud budou změny provedeny dobře, nepocítí veřejnost vůbec nic.  

 

Obecně je z mého pohledu zneklidňující to, že většina organizací o chystaných 

změnách neví, a proto se nemohly stát respondenty výzkumu. Z výzkumu není tedy patrné, 

jaké postoje by zastávaly organizace menší a více zaměřené na vlastní zájmy, oni často 

zmiňovaní "zahrádkáři a kaktusáři". Všechny oslovené organizace totiž jsou relativně velké 

a  alespoň částečně zaměřené na sledování legislativního prostředí neziskového sektoru 

nebo jsou k tomu svou činností donuceny. Asociace poskytují informační servis svým 
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členům, nadace musí sledovat podmínky pro přidělování nadačních příspěvků, NETT je 

organizace zabývající se občanskou společností, Liga lidských práv samozřejmě sleduje 

právní prostředí, Neziskovky.cz řídí člen RVNNO atd.  

K celému výzkumu je třeba přistupovat tak, že sledované legislativní změny jsou 

proces. Tento proces se v tuto chvíli neustále vyvíjí a není zdaleka u konce. Jsou známy 

jeho částečné výstupy, které se ovšem mohou kdykoliv změnit. Sami respondenti tuto 

situaci velmi často zmiňují. K určitým otázkám se třeba někteří z tohoto důvodu nechtěli 

ani vyjadřovat, protože by to prý bylo předčasné.  

Za velmi zjednodušené závěry, na kterých se většina respondentů shodne, lze 

konstatovat několik skutečností.  Panuje silná obava ze zneužitelnosti připravovaných 

změn. Zákon by měl tedy pamatovat na dostatečné kontrolní a případně odvolací 

mechanismy. Zákon by měl svým zněním fungování společnosti zjednodušovat a nikoliv 

naopak přidělávat pouze byrokratické povinnosti. 

 

4.2. Otázky, které během výzkumu vyvstaly 

 

Mezi respondenty panuje mnoho obav nebo také nejasností, které nelze v současné 

době s jistotou zodpovědět, a proto bych je zde ráda uvedla. Vyvstalé otázky mohou být 

návodem pro tvůrce, jaká místa připravovaných změn je třeba ještě veřejnosti osvětlit  

 

4.2.1. Budou se muset existující obecně prospěšné organizace přeregistrovávat jako 

ústavy? 

Dva respondenti uvádějí zcela odlišné názory. Jeden uvádí, že stávající OPS budou 

moci dál fungovat podle současného zákona o OPS zatímco druhý respondent uvádí, že 

bude existovat povinnost OPS přeregistrovat se jako ústav. V současné době neexistuje 

dokument, který by jeden z těchto názorů potvrdil nebo vyvrátil. 

 

4.2.2. Jak se budou zakládat organizační jednotky? 

Jeden z respondentů uvažuje o tom, jak bude možné založit organizační jednotku 

stávající organizace. V současné době je toto upraveno velmi volně a záleží v podstatě na 

organizaci samotné, jak si situaci vyřeší v jakém postavení organizační jednotka bude apod. 

Po zavedení změn do praxe však vyvstává otázka, jestli se budou organizační jednotky 

zakládat podle stávající nebo nově vzniklé legislativy. Ale již existující organizace je 

založena jinak než bude založena podle nově přijatých norem. V jakém by tedy byla 
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postavení ona organizační jednotka? Bude vůbec možné, aby "postaru"založené a upravené 

organizace zakládaly organizační jednotky, které budou odpovídat předpisům? Nebo se 

bude muset celá organizace přeregistrovat a jakoby založit znovu podle nové legislativy? 

Takové kompletní přeregistrování by bylo velice administrativně náročné (obzvláště pro 

větší organizace) a mohlo by znamenat omezení činnosti organizací v tom, že se tomuto 

kroku raději vyhnou, aby neohrozily stávající činnosti, a svou podjednotku nezaloží. 

 

4.2.3. Kdo bude dohlížet na dodržování podmínek statutu veřejně prospěšných 

organizací? 

Tuto otázku jsem se snažila, aby se respondenti pokusili zodpovědět, ale většina z 

nich nemá jasnou představu o tom,  kdo bude tento dohled provádět. V tomto směru 

existují dvě otázky: Kdo by MĚL na situaci dohlížet? a Existuje vůbec nějaká instituce, 

která MÁ KAPACITU hlídat, zda několik desítek tisíc organizací dodržuje to, co deklaruje? 

Mezi respondenty není jasno v tom, kdo by měl být tím, kdo bude na situaci VPO dohlížet. 

Obecně není v tuto chvíli vůbec zřejmé jaké kompetence, kdo v nově vzniklé situaci získá a 

toho se respondenti také obávají. Tvrdí, že výrazné kompetence státních ale i 

samosprávních institucí mohou být snadno zneužitelné. 

Zároveň uvádějí respondenti nejistotu v tom, zda je takový účinný dohled vůbec 

možný. Jako jedinou konkrétní formu kontroly v současné době uvádějí finanční řady, 

které by měly dohlížet na transparentnost jejich hospodaření a dodržování znaku 

neziskovosti. 

 

4.2.4. Rozdělení veřejná vs. vzájemná prospěšnost 

Většina respondentů uvádí, že si nejsou zcela jistí, jak se bude určovat to, zda je 

organizace veřejně nebo vzájemně prospěšná a zda to bude mít vliv na přidělení statutu 

VPO. Respondent, který je současně členem RVNNO, uvádí, že toto rozdělení bude s 

novou legislativou zcela setřeno. Rozhodující prý bude pro statut VPO hlavně znak 

neziskovosti, nemá jít o určení činnosti, ale o určení fungování organizace. Takováto 

situace ovšem není zřejmá z žádného veřejně dostupného dokumentu. Z toho důvodu není 

jasné, zda je možné toto tvrzení považovat za jisté nebo zda se jedná o respondentovy 

interpretace diskuzí v Radě. 

V případě, že se jedná opravdu o konsenzus v RVNNO a má vzniklá situace vypadat 

takto vyvstává další otázka: Proč toto není nikde zveřejněno? 
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4.2.5. 1adace a statut veřejně prospěšné organizace. 

Jeden z respondentů uvádí situaci, kdy jako nadace například budou podporovat 

většinu subjektů, které nejsou označeny jako VPO. Bude toto mít vliv na statut VPO 

samotné nadace?  
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Slovník pojmů 

 

�adace a nadační fond – typ právnické osoby zalkožen podle zákona o nadacích a 

nadačních fondech. Jedná se o účelová sdružení majetku. Nadace přerozdelují získané 

prostředky třetím osobám. 

�estátní nezisková organizace – na státu právně nezávislý subjekt (právnická 

osoba), který se vyznačuje znakem neziskovosti. Tzn. vkládá svůj zisk zpět do činnosti, pro 

kterou byl založen. Obvykle působí tyto organizace v oblasti sociálních služeb, 

zdravotnictví, kulutře a sportu. 

�eziskový sektor – pomyslné vymezení prostoru mezi státem a jednotlivci, ve 

kterém působí nestátní neziskové organizace.  

Občanské sdružení – typ právnické osoby založený podle Zákona o sdružování 

občanů. Jeho podstatou je umožnit občanům možnost věnovat se poslečně svým zájmům. 

Mnoho občanských sdružení však v současnosti funguje více jako obecně prospěšná 

společnost a poskytuje služby. Jedná se o nejrozšířenější typ neziskové organizace u nás.  

Občanský zákoník – základní kodex občanského práva. V současné době v ČR 

platná zákoník z roku 1964. Připravován je nový. 

Obecně prospěšná společnost – právnická osoba založená podle zákona o obecně 

pprospěšných společnostech. Tato forma právnické osoby je nejvhodnější pro poskytování 

služeb.  

Rada vlády pro neziskové organizace – poradní orgán české vlády v otázkách 

neziskových organizacích. V současné době připravuje zákon o veřejně prospěšných 

organizacích. Její činnost je možno sledovat přes www.vlada.cz. 

Spolek – v připravovaném OZ nová právnická osoba, která má nahradit stávající 

občanská sdružení. 

Ústav – v připravovaném OZ má tento typ právnické osoby nahradit stávající obecně 

prospěšné společnosti. 

Veřejně prospěšná organizace – organizace, které byl udělen statut veřejně 

prospěšné organizace, ze kterého vyplývají organizaci určité výhody a zároveň povinnosti. 

Zákon o veřejně prospěšných organizacích – připravovaný zákon, který stanováí 

podmínky pro získání statutu VPO a na něj navázané výhody a povinnosti. 
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Seznam zkratek 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

CVNS – Centrum pro výzkum neziskového sektoru 

ECN – Econect 

EEB -  European Environmental Bureau 

EPS – Ekologický právní servis 

FÚ – finanční úřady 

ICNL – Mezinárodní centrum pro neziskové právo 

INEX- SDA – INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

LLP – Liga lidských práv 

např.: - například  

NNO – nestátní nezisková organizace 

OZ – občanský zákoník 

PO – právnická osoba 

pozn. - poznámka 

STEP – Síť ekologických poraden 

VP – veřejná prospěšnost 

VPO – veřejně prospěšná organizace 

vs. - versus 

ZK – Zelený kruh 
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