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

 
Datum konání: 12. července 2012 
Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 
Přítomni:  
Projektový tým AVPO – Aleš Mrázek, Alena Sladká 
Ministerstvo spravedlnosti ČR – Marek Svatoš, Kateřina Smolíková 
Členové pracovních skupiny 1 Definice veřejné prospěšnosti (viz prezenční listina) 
_________________________________________________________________________ 
 
Program setkání: 
 
1) Představení lídra skupiny Petry Humlíčkové a nastavení systému práce v pracovní skupině: 

� Na první schůzce budou členové pracovní skupiny pracovat s materiálem poskytnutým MSp ČR, viz 
Příloha č. 1 Pracovní verze zákona o statusu veřejné prospěšnosti (dále jen Příloha č. 1) 

� Sporné body návrhu zákona (viz Příloha č. 1) a jiné připomínky budou členové pracovní skupiny řešit 
s lídrem skupiny Petrou Humlíčkovou prostřednictvím emailu (petra.humlickova@zelenykruh.cz) 

� Na dalším osobním setkání pracovní skupiny (po 13. 8. 2012) se zaslané a jiné připomínky proberou 
a skupina vytvoří závěry své práce, které předloží zástupcům MSp ČR. 

2) Zástupci MSp ČR Marek Svatoš a Kateřina Smolíková představili pracovní verzi zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti: 

� Poskytnutý materiál MSp ČR je návrhem paragrafového znění zákona pracovní skupiny MSp ČR, 
která klade důraz na minimalistickou verzi zákona a také na to, aby nastavená pravidla nebyla příliš 
přísná a NNO tak měly prostor status veřejné prospěšnosti získat. Návrh je inspirovaný zahraničím 
(Polsko, Maďarsko), ale je jej potřeba přizpůsobit možnostem a podmínkách v ČR.  

� Cílem pracovní skupiny „Definice veřejné prospěšnosti“ je formulovat podmínky, za kterých jakákoliv 
organizace (nezisková organizace, podnikatelský subjekt) získá status veřejné prospěšnosti, přitom 
by nemělo jít o podrobná ustanovení. Zvláštní zákon by měl sloužit jako podklad pro MF ČR, které by 
jej mělo využít jako podklad při tvorbě daňových předpisů, resp. zvýhodnění  pro organizace se 
statusem veřejné prospěšnosti (nadstavba již existujících daňových zvýhodnění pro neziskové 
organizace). 

3) Členové pracovní skupiny „Definice veřejné prospěšnosti“ prošli pod vedením Petry Humlíčkové 
jednotlivé paragrafy a odstavce návrhu paragrafového znění. 

4)  K oblasti „Definice veřejné prospěšnosti – Obecná ustanovení“ (viz Příloha č. 1) se přítomní účastníci 
setkání vyjádřili následovně: 

� Členové pracovní skupiny se shodli na následující formulaci § 2 odst.1: 

„Status veřejné prospěšnosti může být zapsán jen takové osobě, jejímž posláním je přispívat vlastní 
činností k dosahování obecného blaha nikoli za účelem dosahování zisku.“ 

� Členové pracovní skupiny dořeší prostřednictvím emailové komunikace s lídrem skupiny, zda v § 2 
odst.2 b) vyloučit i nadace podporující konkrétní osobu, viz: 

„zaměřená pouze na společníky nebo zakladatele právnické osoby a na osoby, které jsou s ní spřízněny 
za účelem jejich soukromých zájmů a potřeb.“  
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� Jako podklad možného řešení členům skupiny poslouží materiál zaslaný paní Miladou Šnajdrovou, 
který přináší know-how a řešení této problematiky v Litvě. Materiál bude zaslaný členům pracovní 
skupiny email přes AVPO. 

5) Přítomní členové pracovní skupiny se shodli, že by o nabytí statusu veřejné prospěšnosti měl rozhodovat 
soud, který posoudí, zda organizace splňuje nebo nesplňuje podmínky pro obdržení statusu VP. Zároveň 
se přítomní členové shodli, že by k tomuto účelu nezřizovali speciální komisi.  

6) Přítomní členové pracovní skupiny dále řešili provázanost rejstříku VP s rejstříky subjektů jako takových. 
Zástupci MSp ČR přestavili svoji verzi obsaženou v návrhu, kdy by organizace o nově získaném statusu 
veřejné prospěšnosti informovala veřejnost příznakem (zaškrtnutím příslušné kolonky) v registru, ve 
kterém je již registrovaná. Samostatný rejstřík organizací se statusem veřejné prospěšnosti by 
neexistoval, nicméně změna statusu by byla přes základní registr přenesena do všech relevantních 
registrů.  

7) Dále přítomní členové pracovní skupiny diskutovali o povinnosti reinvestice zisku a jeho množství zpět 
do organizace viz příloha č. 1 Podmínky pro nabytí statusu veřejné prospěšnosti § 3 odst. 1 a 2. Toto 
téma proto zůstává pro členy pracovní skupiny otevřené a budou se k němu dále vyjadřovat 
prostřednictvím emailové komunikace s lídrem skupiny i na následném osobním setkání. V přiloženém 
dokumentu je rovněž potřeba dořešit rozpor § 3 a § 6. 

8) Dále přítomní členové pracovní skupiny řešili velikosti obratu organizací podléhající auditu a nutný obsah 
a náležitosti velké a zkrácené verze výroční zprávy (viz § 3 odst.1 d)). Podněty pro další diskuzi jsou 
zaznamenané v Příloze č. 1. 

9) Přítomní členové pracovní skupiny také diskutovali o povinné době existence organizace, aby jí mohl být 
přiznán status VP, viz nutné dořešit § 13 návrhu zákona (Příloha č. 1). 

10) Členové pracovní skupiny se k návrhu zákona mají možnost vyjádřit emailem na 
petra.humlickova@zelenykruh.cz do další osobní schůzky. Všechny podněty k diskuzi a dalšímu 
projednávání jsou zaznamenány jako komentáře viz Příloha č. 1. 

11) Další setkání pracovní skupiny proběhne 15. srpna 2012 v odpoledních hodinách. Přesný čas a místo 
bude upřesněno. 

 
  


