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Zápis ze setkání pracovních skupin  
Projekt „Zavedení ve řejné prosp ěšnosti do české legislativy“ 

 
Datum konání: 3. června 2012 
Místo konání: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 424/16, 128 00  Praha-Nové Město 
Přítomni:  
Projektový tým AVPO – Marek Šedivý, Aleš Mrázek, Alena Sladká 
Ministerstvo spravedlnosti ČR – František Korbel, Marek Svatoš, Kateřina Smolíková 
členové pracovních skupin (viz prezenční listina) 
_________________________________________________________________________ 
 
Program setkání: 
 
1) Úvodní slovo (Marek Šedivý, František Korbel) 

2) Přítomným členům pracovních skupin byl představen projekt „Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do 
české legislativy“ finančně podporovaného CEE Trust s důrazem na jeho cíle, harmonogram a aktivity. 

3) Přítomní členové pracovních skupin byli  seznámeni se 3 skupinami pracovních skupin a obsahem jejich 
práce, viz následují: 

 
1. skupina „Definice veřejné prospěšnosti“ 
- lídr skupiny: Petra Humlíčková 
- termín pracovní schůzky členů skupiny: přítomní členové hlasováním zvolili termín 12. 7. 2012 od 13hod 

(termín,čas i místo konání schůzky bude potvrzeno emailem) 
- obsah práce – témata k řešení: kdo bude posuzovat veřejnou prospěšnost, rejstřík VP, definice veřejně 

prospěšných činností a služeb, reinvestice zisku  
- výstupy pracovní skupiny budou předány zástupcům MSp ČR 
 
2. skupina „Transparentnost“ 
- lídr skupiny: bude zvolený do konce července 2012 
- termín pracovní schůzky skupiny: bude určený po zvolení lídra skupiny a sdělen členům skupiny emailem 
- obsah práce – témata k řešení: znaky transparentnosti, požadavky na to, co musí organizace zveřejnit, 

aby byla transparentní, aj. 
 
3. skupina „Benefity“ 
- lídr skupiny: bude zvolený do konce července 2012 
- termín pracovní schůzky skupiny: bude určený po zvolení lídra skupiny a sdělen členům skupiny emailem 
- obsah práce – témata k řešení: fiskální a jiné výhody 
- navázaná spolupráce s KPMG Česká republika 

 
4) Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni se systémem fungování pracovních skupin: 

- Lídr vede pracovní skupinu, komunikuje s koordinátory projektu, 
- pracovní skupiny vypracují poklady pro paragrafové znění zákona, které budou zástupcům MSp ČR 

předány nejpozději do konce srpna 2012, 
- jednotlivé návrhy musí být podepřeny argumenty, 
- v případě potřeby vypracuje pracovní skupina zadání pro odborné analýzy. 
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5) Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni se zásadami práce v pracovních skupinách 

s důrazem na: 
- konkrétní a praktické výstupy, 
- pozitivní přístup ke tvorbě zákona - zákon pro fungování a rozvoj veřejně prospěšných organizací, ne 

pro ty, kteří by veřejnou prospěšnost chtěli zneužívat, 
- status veřejné prospěšnosti není jen pro několik desítek organizací – zákon není tvořen pro elitu. 

 
6) Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni s plánovanou mezinárodní konferencí, která se bude 

konat 21. září 2012 v Národní technické knihovně v Praze, a které bude zaměřená na zkušenosti, 
příklady dobré praxe a poukázání na silné a slabé stránky veřejné prospěšnosti v zahraničí za účasti 
expertů z Maďarska, Polska, Slovenska a případně hostů z Německa a Rakouska. 

 
7) Přítomní členové pracovních skupin byli  seznámeni s aktivitami po vzniku paragrafového znění, kterými 

jsou: 
- Vznik připomínkového místa pro neziskový sektor – AVPO (říjen – prosinec 2012) 
- Uspořádání 7 diskusních kulatých stolů po celé ČR za účasti lídrů pracovních skupin ve spolupráci s 

krajskými asociacemi NNO (říjen – prosinec 2012) 
- Prosazení zákona v legislativním procesu (leden – květen 2013) 

 
8) Přítomní členové pracovních skupin a zástupci MSp ČR byli vyzváni k připomínkám, vyjádřili se: 
 
� Marek Svatoš (MSp ČR) upozornil na potřebu úpravy časového harmonogramu projektu – MSp ČR 

potřebuje podklady, resp. výstupy od pracovních skupin do poloviny srpna 2012 a dále doporučil přizvat 
do 3. pracovní skupiny „Benefity“ zástupce ministerstva financí (první kontakt s MF ČR bude realizovaný 
prostřednictvím MSp ČR)  
 

� Lenka Kohoutová souhlasila s přizváním zástupce ministerstva financí, dále doporučila oslovit Karolínu 
Peake jako předsedkyni Legislativní rady vlády a seznámit ji z projektem, také oslovit Parlamentní institut 
s žádostí o zpracování odborné studie o statusu veřejné prospěšnosti v zahraničí a případně opakovaně 
oslovit Fórum dárců. 

 
� Petr Pajas navrhl, že zašle podklady týkající se možných benefitů pro veřejně prospěšné organizace. 

Zaslané poklady budou následně uveřejněné na webu AVPO a rozeslané emailem členům pracovních 
skupin. 

 
� Jiří Tošner navrhl, že osloví pana Michala Urbana (MŠMT ČR) a seznámí ho s projektem a možností 

zapojit se.  
 
9) Závěrem byly členové pracovních skupin informování, že:  

- přeregistrace do jiných skupin a dohlášení dalších osob je možné přes email avpo@avpo.cz 
- informace o projektu a práci pracovních skupin budou průběžně zveřejňované na  www.avpo.cz  
- členům pracovních skupin bude emailem zaslán dokument shrnující výchozího stanoviska MSp ČR a 

dokument shrnující příslušné pasáže nového OZ a důvodové zprávy týkající se veřejné prospěšnosti. 
Přičemž MSp ČR upřednostňuje „minimalistickou“ a jasnou verzi výstupů (základní teze 3-4 §). 

 

 
 


