
ZÁKON

ze dne ….. 2012

o statusu veřejné prospěšnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může právnická 
osoba soukromého práva nabýt status veřejné prospěšnosti. Účelem zákona je 
podpořit zvýšení důvěry v právnické osoby, které v souladu se zakladatelským 
právním jednáním, bezprostředně a nesobecky vykonávají veřejně prospěšnou činnost, 
a zlepšení jejich postavení ve společnosti.

§ 2
VARIANTA I:

(1) Veřejně prospěšná činnost je poskytována předem 
neurčenému počtu příjemců z řad veřejnosti nikoli za účelem zisku s cílem přispívat k 
dosahování obecného blaha.
 

VARIANTA II:

(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.

(2) Veřejně prospěšnou činností není činnost právnické osoby

a) zaměřená na podporu politické strany nebo politického hnutí včetně podpory 
jejich volební kampaně,

b) zaměřená pouze na společníky nebo zakladatele právnické osoby a na osoby, 
které jsou s ní spřízněny za účelem uspokojení jejich soukromých zájmů a potřeb.
otázka – vyloučit i nadace podporující konkrétní osobu? 
Do dův. zprávy: Veřejně prospěšnou je i obecně prospěšná činnost dle § 758 
ZOK

(3)  Status veřejné prospěšnosti nelze zapsat právnické osobě veřejného 
práva zřízené jiným právním předpisem.
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Podmínky pro nabytí statusu veřejné prospěšnosti

§ 3 

(1) Právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti má právnická osoba,

a) která bezprostředně vykonává veřejně prospěšnou činnost v souladu se 
zakladatelským právním jednáním po dobu stanovenou v § 13,

b) jejíž zakladatelské právní jednání určí

1. jako předmět hlavní činnosti pouze veřejně prospěšnou činnost,

2. povinnost používat zisk po zdanění alespoň z 90 procent/devíti 
desetin na výkon veřejně prospěšné činnosti,

VARIANTA: zisk//kladný hospodářský výsledek nesmí být rozdělen// 
vyveden z právnické osoby

otázka – zrušit dvoustupňovost a povolit např. 70%?

skupina Benefity preferuje definovat reinvestici a požadovat povinnost 
100% reinvestice, popř. negativní definici, co reinvestice není (viz 
později výsledky analýzy KPMG)

OTEVŘENÉ

3. povinnost použít likvidační zůstatek pouze na výkon veřejně 
prospěšné činnosti,

4. zřízení kontrolního orgánu právnické osoby,

c) která vykonává podnikatelskou činnost pouze pro podporu své hlavní činnosti,

d) která má uveřejněnu ve sbírce listin výroční zprávu za všechna účetní období, po 
která vykonávala veřejně prospěšnou činnost, obsahující také

1. účetní závěrku, 

2. přehled o zdrojích příjmů právnické osoby a jejich použití, 

3. přehled nákladů na vlastní správu a mzdy vč. počtu zaměstnanců 
a dobrovolníků podle jiného zákona k poslednímu dni uplynulého 
účetního období,

4. souhrnnou sumu tří nejvyšších příjmů členů statutárního orgánu, 
zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období,

e) jejíž zakladatelé, členové statutárního orgánu a členové kontrolního orgánu nebyli 
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pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, trestný čin hospodářský a proti 
majetku nebo daňový delikt.

§ 4

Členem kontrolního orgánu právnické osoby nesmí být osoba, která je

a) členem statutárního orgánu nebo likvidátorem,

b) osobou blízkou kčlenovi statutárního orgánu, nebo

c) v pracovním poměru vůči právnické osobě.

§ 5

Zápis statusu veřejné prospěšnosti

Podkladem pro zápis je rozhodnutí soudu, kterým soud přizná právnické osobě, 
která doloží splnění podmínek § 3 a 4 tohoto zákona, udělení statusu veřejné 
prospěšnosti. Status veřejné prospěšnosti zapíše na žádost právnické osoby do 
veřejného rejstříku ten, kdo veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána, 
vede.

Práva a povinnosti právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti

§ 6

Právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti má právo na nepřímou výhodu 
podle jiného právního předpisu.

otázka dalšího benefitu – nemusí vést odděleně účetnictví pro hlavní a vedlejší 
činnost?

§ 7

Orgán veřejné moci při rozhodování o svěření plnění úkolů veřejné správy či 
o nákupu zboží nebo služeb přednostně využívá nabídky právnické osoby se statusem 
veřejné prospěšnosti. neřešit zde, ale případně pouze obecně v zákoně o veřejných 
zakázkách
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§ 8

(1) Právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti účtuje odděleně 
o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem 
obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se svojí správou.

(2) Dosahuje-li obrat právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti 
v uplynulém účetním období výše 3.000.000,- Kč podléhá účetní závěrka ověření 
auditorem.

§ 9

Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, nesmí právnická osoba se 
statusem veřejné prospěšnosti poskytnout zálohu, zápůjčku nebo úvěr osobě blízké či 
členu kontrolního orgánu nebo zaměstnanci nebo poskytnout zajištění dluhu těchto 
osob.

§ 10

Právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti může nabýt nebo převést 
svůj majetek na osobu uvedenou v § 9 odst. 1 nebo na třetí osobu nejméně za 
obvyklou cenu.

§ 11

Právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti se nesmí podílet na majetkové 
podpoře činnosti politické strany nebo politického hnutí.

§ 11a

Nezveřejní-li právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti výroční zprávu 
odpovídající úpravě tohoto zákona ve sbírce listin nejpozději do konce účetního 
období následujícího po účetním období, za které měla být výroční zpráva zveřejněna, 
vrátí všechny výhody získané za účetní období, za které výroční zprávu nezveřejnila. 
To platí obdobně, uvede-li ve výroční zprávě nepravdivé, neúplné nebo hrubě 
zkreslené údaje.

§ 12

Následky pozbytí statusu veřejné prospěšnosti

Vzdá-li se právnická osoba statusu veřejné prospěšnosti nebo přestane-li 
právnická osoba splňovat podmínky stanovené tímto zákonem a soud rozhodne o 
odnětí statusu poté, co právnická osoba neodstraní nedostatek na výzvu soudu ani 
v přiměřené lhůtě, vrátí právnická osoba všechny prostředky plynoucí z výhod jí 
poskytnutých, u kterých neprokáže, že byly použity pro veřejně prospěšnou činnost.

+ doplnit procesní úpravu v zákoně o nesporných řízeních: 
Soud může pozastavit status veřejné prospěšnosti, je-li podán podnět soudu, že 
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PO nesplňuje podmínky, a soud musí prokázat, že je tomu tak. Pokud ne, řízení 
zastaví. Pokud soud právnické osobě status dočasně odejme, PO se může proti 
rozhodnutí soudu odvolat. 

Otázka, zda upravit, co s již poskytnutými benefity během doby, na kterou byl 
status dočasně odňat.

Společná a přechodná ustanovení

§ 13

(1) Právnická osoba, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, pokud vykonává veřejně prospěšnou 
činnost nepřetržitě alespoň dva roky přede dnem podání žádosti o zápis statusu. 
Právnická osoba přizpůsobí zakladatelské právní jednání a výroční zprávu úpravě 
tohoto zákona a doručí je přede dnem podání žádosti o zápis statusu orgánu veřejné 
moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána.

(2) Právnická osoba, která vznikne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má 
právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, pokud nepřetržitě vykonává veřejně 
prospěšnou činnost a současně splňuje podmínky podle tohoto zákona alespoň dva 
roky přede dnem podání žádosti o zápis statusu.

§ 14

(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby ucházející se o status veřejné 
prospěšnosti, započítá se nástupnické právnické osobě doba, po kterou vykonávala 
veřejně prospěšnou činnost zanikající právnická osoba.

(2) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti, musí 
nástupnická právnická osoba doložit splnění podmínek pro nabytí statusu veřejné 
prospěšnosti do 1 měsíce ode dne účinnosti přeměny, jinak soud rozhodne o odnětí 
statusu veřejné prospěšnosti.

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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