
Resumé 

 

Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou 

zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, 

které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené novely, vymezení 

nejpodstatnějších znaků právnických osob tzv. neziskového sektoru a využití 

komparativního srovnání původního znění zákona s aktuální právní úpravou. 

Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž vychází ze základní charakteristiky 

právnických osob neziskového sektoru ve spojení s krátkým exkurzem ohledně jejich 

historického vývoje. Dále je věnována pozornost obecným definičním znakům těchto 

právnických osob a podrobně se zaměřuje na právní postavení obecně prospěšné 

společnosti v kontextu českého právního řádu. Značná pozornost je věnována novele 

zákona o obecně prospěšných společnostech, zejména s přihlédnutím k nově 

konstruovanému pojetí v oblasti postavení orgánů obecně prospěšné společnosti a 

vymezení jejich působnosti. Pozornost je též věnována procesním postupům při 

vlastním založení a zrušení tohoto druhu nevládní neziskové  organizace a činnostem, 

které jsou charakteristické pro obecně prospěšnou společnost. Toto jádro diplomové 

práce je charakteristické použitím komparativního pohledu na původní znění zákona o 

obecně prospěšných společnostech a jeho poslední provedenou novelou. Vzhledem 

k tomu, že připravovaný nový kodex soukromého práva je v současné době již v první 

fázi legislativního procesu, bylo v této práci přihlédnuto k nově navrhovanému pojetí 

právnických osob neziskového charakteru. Posledním z okruhů, kterých se tato práce 

zabývá, je exkurz k postavení obdobných právnických osob v právních řádech 

Slovenska, Spolkové republiky Německa a Rakouska. V těchto pasážích je pozornost 

upřena na pojem obecné prospěšnosti tak, jak jej chápe teorie a aplikační praxe 

zahraničních právních řádů. 

Výsledkem této diplomové práce je nástin změn provedených novelou zákona o 

obecně prospěšných společnostech. Z tohoto pohledu diplomová práce poukázala na 

vhodné řešení některých sporných otázek, které nebyly do přijetí novely zákona o 

obecně prospěšných společnostech řešeny. Současně však podrobuje určité pasáže i 

kritickému pohledu, společně s návrhem jejich možných řešení de lege ferenda. 

 


