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Úvod
Jako téma mé rigorózní práce jsem si vybral obecně prospěšnou společnost. Obecně
prospěšná společnost je v českém právním řádu upravena v Zákoně o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů č. 248/1995 Sb. (dále jen „ZOPS“)
Tento zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 1996.
ZOPS byl za dobu své účinnosti několikrát novelizován, jednalo se vesměs pouze o
technické novely, které byly reakcí na přijetí jiných nových zákonů či novel zákonů. To
ovšem není případ novely poslední, která byla přijata zákonem č. 231/2010 Sb. (dále jen
„Novela ZOPS“), a která podstatným způsobem, s účinností od 1. 1. 2011, novelizovala
ZOPS.
Novela ZOPS byla zpracovávána v době, kdy vrcholily přípravy návrhu nového
občanského zákoníku. V návrhu nového občanského zákoníku se předpokládalo, že ZOPS
bude s účinností nového občanského zákoníku zrušen, v přechodných ustanoveních se poté
uvažovalo s možností přeměny dosavadních obecně prospěšných společností na ústavy,
nadace nebo nadační fondy dle nového občanského zákoníku. V případě, že by se obecně
prospěná společnost nepřeměnila na jinou právní formu, zůstala by obecně prospěšnou
společností, která by se nadále řídila zrušeným ZOPS.
Je tedy zřejmé, že zákonodárce byl při zpracování novely veden úmyslem upravit
ZOPS do takové formy, aby mohl být plnohodnotnou normou, která bude sloužit obecně
prospěšným společnostem i v době, kdy nový občanský zákoník bude účinný.
Návrh nového občanského zákoníku prošel úspěšně legislativním procesem jako
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) Účinnost NOZ byla stanovena na 1. 1. 2014. Dopady
NOZ na obecně prospěšnou společnost se budu podrobně věnovat v kapitole 6. této rigorózní
práce.
ZOPS stanoví ve svém § 2 odst. 1, že obecně prospěšná společnost je právnickou
osobou. V kapitole 1. mé práce se budu věnovat právě právnickým osobám, neboť pokládám
za velmi důležité, k pochopení účelu a významu úpravy obecně prospěšné společnosti,
věnovat se obecně právnickým osobám, jejich členění a vyložit jednotlivé charakteristiky
právnických osob.
V kapitole 2. pojednám o obecně prospěšné společnosti v kontextu právního řádu
České republiky, uvedu, jak se ZOPS postupem času vyvíjel, jak byl novelizován a co vedlo
zákonodárce k těmto novelizacím. V této kapitole se ale také zaměřím na důvody, které
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zákonodárce vedly k úpravě obecně prospěšné společnosti a jejího zařazení do právního řádu
České republiky.
Kapitola 3. mé rigorózní práce je věnována založení a vzniku obecně prospěšné
společnosti. Věnuji se podrobně tomu, kdo obecně prospěšnou společnost může založit, jaké
jsou podmínky pro založení a jaká specifika ZOPS obsahuje. Vzniku obecně prospěšné
společnosti předchází rejstříkové řízení, jehož popisu se v této kapitole věnují taktéž.
V kapitole 4. je obsaženo pojednání o zrušení, zániku a likvidaci obecně prospěšné
společnosti. Popisuji jak obligatorní, tak i fakultativní možnosti zrušení a zániku obecně
prospěšné společnosti, popisuji celý proces od zrušení až po výmaz z rejstříku obecně
prospěšných společností. Likvidace obecně prospěné společnosti je pro obecně prospěšnou
společnost specifická a i v tomto ohledu Novela ZOPS podstatným způsobem zasáhla do
předchozího zákonného stavu, proto i v této části budu srovnávat a hodnotit dopad novely
ZOPS na ZOPS.
V kapitole 5. rozebírám orgány obecně prospěšné společnosti tak, jak je upravuje
ZOPS. Dá se říci, že Novela ZOPS byla nejzásadnější právě v oblasti orgánů obecně
prospěšné společnosti. Novelou ZOPS se změnil statutární orgán obecně prospěšné
společnosti, když nově je to ředitel. V této kapitole budu postupně popisovat správní radu,
ředitele a dozorčí radu obecně prospěšné společnosti a budu srovnávat jejich postavení před a
po účinnosti Novely ZOPS. Pokusím se u každého orgánu vždy o shrnutí, ve kterém
zhodnotím dopad novely a její prospěch.
Kapitola 7. mé rigorózní práce je věnována hospodaření a činnosti obecně prospěšné
společnosti. ZOPS byl i v této oblasti zasažen podstatným způsobem Novelou ZOPS a stejně
jako v předchozích kapitolách budu srovnávat úpravu před Novelou ZOPS s úpravou aktuální
a pokusím se vyhodnotit dopady takovýchto změn.
V kapitole 8. podnikám krátký exkurz do zahraničních právních úprav, zejména
hodnotím úpravu obecně prospěšné společnosti ve Slovenské republice.
V kapitole 9. se věnuji problematice občanských sdružení a organizačních jednotek
občanských sdružení a možnosti jejich přeměny na právní formu obecně prospěšné
společnosti. Hodnotím možnosti z hlediska současné právní úpravy i možnosti de lege
ferenda.
Rigorózní práce je ukončena závěrem a shrnutím v anglickém jazyce.
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1. Právnické osoby, pojem a dělení
Pokládám za velmi důležité věnovat se v úvodu mé rigorózní práce právnickým osobám a
jejich dělení. ZOPS ve svém § 2 odst. 1 uvádí, že obecně prospěšná společnost je právnickou
osobou. Je tedy nutné vymezit pojem právnická osoba, zařadit obecně prospěšnou společnost
do systému práva a vymezit ostatní právnické osoby v českém právním řádu tak, abychom
mohli najít společné charakteristiky obecně prospěšné společnosti s ostatními právnickými
osobami, ale také rozdílnosti, které nám pomohou pochopit důvody, které vedly zákonodárce
k jejich zákonné úpravě.
V další části této kapitoly se budu věnovat i úpravě právnických osob v NOZ, který se
stane účinným od 1. 1. 2014. Speciálně dopadu NOZ na obecně prospěšnou společnost potom
v kapitole 6.
V závěru této kapitoly se budu také věnovat podrobněji novému jevu v českém právním
řádu, kterým je trestní odpovědnost právnických osob. Samozřejmě se taková úprava dotýká i
obecně prospěšné společnosti, neboť obecně prospěšná společnost je právnickou osobou a
zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. (dále jen
„ZTOPO“) obecně prospěšnou společnost nevylučuje ze své působnosti.

1.1.

Historický vývoj pojmu právnická osoba

V právní terminologii je pojem právnická osoba vcelku mladý. Do právních řádů evropských
zemí se prosadil asi před dvěma sty lety. Právní řády prvotně přiřazovaly subjektivní práva a
povinnosti pouze člověku - fyzické osobě. Postupem času však takové řešení bylo
nedostatečné, neboť takové řešení nemohlo odpovídat rozvíjejícím se zájmům nějaké lidské
pospolitosti.1
Vývoji pojmu právnických osob dominovaly dvě teorie (klasické teorie právnických
osob) odlišující se stupněm reality, jaký právnickým osobám přiznávaly, a to teorie fikce a
teorie reality. Historicky starší teorie fikce se zakládaly na tezi, že právnické osoby nemají
v reálném světě svou existenci a existují tak pouze jako fikce vytvořená právním řádem. Jako
jediný reálně existující typ osoby uznávaly osobu fyzickou. Právnické osoby pak považovaly
za útvary uměle vytvořené právem, které v reálném světě nemají oporu. Na principu fikce,

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a. s., s. 185.
1
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tvorby právnických osob právotvornou činností, je budována převážná většina koncepcí
právnických osob v českém i zahraničních právních řádech.2 Ze zastánců teorie fikce lze
jmenovat Savignyho, Puchtu či Ungera.
Mladší teorie reality, zrozené v období právního positivismu, naproti tomu od počátku
vycházely z názoru, že právnické osoby jako organizační útvary aspirující na svou
samostatnost reálně existují. Právo je potom jako realitu pouze akceptuje, nikoliv vytváří.
V českém právním řádu jsou na principu teorie reality právnické osoby budovány pouze
výjimečně, jako příklad lze uvést odborové organizace.3 Za zastánce teorie reality jsou
považováni například Bluntschli, Gierke, Renard či Hauriou.
Vývoj právních teorií pokračoval k teoriím moderním – novodobým. Z moderních
teorií můžeme jmenovat zájmovou teorii zakládající se na tezi, že právnické osoby vznikají za
účelem ochrany především ekonomických zájmů. Zájmová teorie právnických osob se
zakládá především na tezích R. Iheringa, který definuje subjektivní právo jako společensky
chráněný zájem. Za účelem ochrany subjektivních práv potom vznikají právnické osoby. Dále
jsou mezi novodobými teoriemi právnických osob uváděny teorie syntézy právních pravidel,
Westermannova teorie přičitatelnosti, teorie relativity způsobilostí právnických osob, teorie
právnických osob jako Socialperson, teorie právnických osob jako právně-technické metody,
teorie odvozených právních způsobilostí, mocenská teorie vnitřní organizace, teorie
autonomie právnických osob, novodobé přirozenoprávní koncepce a koncepce diferenciace
právních způsobilostí.4
Rovněž právní úprava právnických osob prošla v posledních dvou stoletích vývojem.
Historickým předpisem platným na našem území byl rakouský Všeobecný občanský zákoník
z roku 1811 (dále jen ,,ABGB“, odvozeno z Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). ABGB
doposud platí v Rakousku jako základní civilní kodex. ABGB o právnických osobách vůbec
nehovoří, namísto pojmu právnické osoby, užívá pojem „osoby morální“. Tento pojem
nejenže již zastaral, ale také obsahově neodpovídá náplni současného pojmu právnické osoby.
Dalším kodexem upravujícím postavení právnických osob na našem území byl
občanský zákoník z roku 1950, značně poznamenaný ideologií své doby. Došlo k odklonu od
tradiční koncepce právnických osob nejen po terminologické stránce ale též po stránce
typologické. „Nově byly vytvořeny především národní a komunální podniky, podniky

FIALA J. a kol. Občanské právo. Praha: ASPI a.s., 2006, s. 23.
Tamtéž s. 23
4
HURDÍK J. Právnické osoby (Obecná právní charakteristika), Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 88.
2
3
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státního obchodu aj.“5 V ustanovení § 21 tento občanský zákoník zakotvil v obecné podobě
jednoznačnou preferenci (doslovně zvláštní ochranu) ,,socialistických právních osob“.6
Systém soukromého práva byl dále významně změněn v šedesátých letech dvacátého
století vydáním nového hospodářského zákoníku, zákoníku mezinárodního obchodu a
občanského zákoníku. Občanský zákoník, předpis č. 40/1964 Sb., na našem území platí
doposud. Nicméně v něm obsažená úprava právnických osob naznala od roku 1964 značných
změn, a to zejména v souvislosti se změnou politické scény v roce 1989. Původní text nadále
užíval namísto pojmu právnické osoby pojem socialistická organizace, příp. jiná než
socialistická organizace. V roce 1989 došlo ke změně a k opětovnému rozlišování subjektů
práva na fyzické a právnické osoby, jež občanský zákoník vyjadřuje do současnosti.
Právnické osoby byly typově rozčleněny na korporace, nadace, jednotky územní samosprávy
a jiné právnické osoby, o nichž tak stanoví zákon.

1.2.

Definice právnické osoby

Přesto, že k problematice právnických osob bylo vzhledem k fundamentalitě tohoto institutu
v právním řádu popsáno bezpočet stran, zůstává pojmové vymezení právnické osoby
neuzavřeno, protože se žádný z pokusů o definici právnické osoby nedočkal většinové
akceptace.7
Při existenci mnoha názorových proudů a rozličných výkladů a charakteristik
právnické osoby lze těžko najít nějakou ucelenou definici, která by byla všeobsažná a alespoň
v některé části nebyla předmětem kritiky. Ovšem ve spleti různých teoretických přístupů lze
najít některé definiční znaky právnických osob, které jsou obecně uznávané. Jsou to
následující:8
a) právní subjektivita
Právnická osoba je způsobilá mít práva a povinnosti, přičemž tato způsobilost je omezena její
právní povahou. Oproti fyzickým osobám je právní subjektivita právnických osob vymezena
jejich zaměřením, účelem – hovoříme v tomto smyslu o tzv. speciální subjektivitě.

DVOŘÁK J. Vývoj občanského práva. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Sborník příspěvků.
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 472.
6
Tamtéž s. 472.
7
ŠVESTKA, J., SPÁČIL J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha. C. H.
Beck, 2008, s. 211.
8
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a. s., s. 185.
5
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Speciální právní subjektivita je u právnických osob veřejného práva vymezena zákonem, u
právnických osob soukromého práva potom jednak obecně typem právnické osoby,
omezeními zákonnými a dále předmětem činnosti vymezeným v zakládacím dokumentu. Dále
je právní subjektivita právnických osob omezena jejich fiktivní povahou a proto na rozdíl od
fyzických osob nemohou být subjekty práva na život, práva na ochranu zdraví a řady práv
z oblasti rodinného práva.
b) deliktní způsobilost
Právnická osoba může být odpovědnostním subjektem z deliktů, jejichž se dopustí její orgány
nebo zástupci. V případě excesu, tedy překročí-li fyzická osoba plnící úkoly právnické osoby
své oprávnění, je z takového chování zavázána pouze tato fyzická osoba.
c) vnitřní organizace
Existence právnické osoby předpokládá její vnitřní uspořádání, tj. určení jejich orgánů a
vymezení její působnosti, zvláště co se týká způsobilosti orgánů nabývat pro právnickou
osobu práva a zavazovat ji k povinnostem. Organizační struktura konkrétní právnické osoby
je potom vymezena legislativním rámcem a to zcela v případě právnických osob veřejného
práva. U soukromoprávních právnických osob bývá organizační struktura dále rozpracována
v soukromoprávních vnitřních předpisech právnické osoby.9
d) majetková autonomie
Koncepce právnické osoby předpokládá majetek, se kterým je právnická osoba oprávněna
nakládat či jí pomáhá při plnění svých činností. U většiny právnických osob je zapotřebí
alespoň minimální vklad společníků při založení společnosti, který tvoří u většiny obchodních
společností základní kapitál a např. u nadace nadační jmění. Základní kapitál či ostatní vklady
mají zabezpečit majetkovou samostatnost nově vzniklé společnosti a její schopnost vstoupit a
udržet se na trhu. Podle toho, zda speciální právní úprava požaduje oddělení majetku
zakladatele od majetku právnické osoby, lze dělit právnické osoby na právnické osoby osobní
(majetek fyzické osoby není oddělen od majetku právnické osoby), kapitálové společnosti
(zde je majetek právnické osoby oddělen a tvoří ho vklady společníků do základního kapitálu)
a účelové sdružení majetku (zde se přímo jedná o soubor majetku k určitému cíli). Mimo toto
dělení stojí obecně prospěšná společnost.

9

HURDÍK J. Právnické osoby (Obecná právní charakteristika), Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 146.
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Právnické osoby musí vykazovat určité identifikační znaky. Bez nich by nebylo možné
považovat konkrétní entitu za právnickou osobu.10
e) název
Název právnické osoby je obvykle složen ze dvou částí – kmene a dodatku. Kmen má
základní význam pro identifikaci právnické osoby. Dodatek nese zpravidla informaci o právní
formě právnické osoby, příležitostně též o umístění právnické osoby, příp. o skutečnosti, že
právnická osoba je v likvidaci. Název právnické osoby musí tedy hlavně vykazovat nezbytnou
rozlišovací způsobilost.
f) sídlo
Sídlo je významným identifikačním znakem právnických osob, který musí být určen již při
vzniku právnické osoby. Odlišujeme tzv. právní sídlo – adresa, kterou právnická osoba uvádí
ve svých dokumentech a faktické sídlo jako centrum činnosti právnické osoby. Obecně platí,
že právní a faktické sídlo by se měly shodovat. Sídlo je místem, na kterém se může veřejnost
s právnickou osobou stýkat. U právnických osob zřizovaných zákonem obvykle bývá sídlo
uvedeno pouze názvem obce, u ostatních právnických osob je vyžadována plná adresa, která i
když nemusí být uvedena přímo v zakládacím dokumentu, musí být dále specifikována.
g) národnost
Národnost právnické osoby je chápána jako příslušnost k určitému státu. Národnost právnické
osoby může být posuzována na základě několika hledisek. Zpravidla jsou uváděna následující
tři hlediska:
-

princip sídla, kdy sídlo je charakterizováno jako domicil právnické osoby,

-

princip inkorporace, kdy statut právnické osoby záleží na místě, kde byla
konstituována,

-

princip kontroly, kdy domicil právnické osoby je odvozován od místa, odkud
je kontrolován kapitál či vedení právnické osoby.11

Náš právní řád akceptuje první z uvedených, přičemž existuje-li rozpor mezi sídlem
statutárním a faktickým, má přednost sídlo právní (statutární).

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a. s.,
11
HURDÍK J. Právnické osoby (Obecná právní charakteristika), Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 153156.
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1.3.

Druhy právnických osob

Právnické osoby lze dělit podle různých kritérií. Nabízí se doktrinální dělení. Dělit právnické
osoby lze také podle konkrétních právních úprav. Úpravě, tak jak je obsažena v občanském
zákoníku, se budu věnovat v další části této kapitoly.
Jako nejdůležitější lze z teoretického i praktického hlediska uvést následující dělení:12
a) právnické osoby práva veřejného a soukromého
Soukromoprávní právnické osoby vznikají na základě jednostranných či vícestranných
právních úkonů – tedy projevů vůle zřizovatelů, soukromoprávních úkonů; veřejnoprávní
právnické osoby vznikají kompletně individuálním právním aktem veřejné moci - ať již ze
zákona nebo z moci veřejnoprávního (správního) aktu vydaného na zákonném podkladě, jako
jednotlivé, specifické právnické osoby.13
Kromě rozdílu ve způsobu jejich vzniku lze dále vysledovat další rozdíly – kritéria, dle
nichž lze tyto dvě kategorie právnických osob vymezit. Nutno dodat, že právní teorie není
doposud sjednocena na žádném z těchto kritérií a někteří autoři se proto k dělení právnických
osob na právnické osoby veřejného a soukromého práva staví skepticky, neboť při dělení
právnických osob na soukromoprávní a veřejnoprávní dle více kritérií vždy nedostaneme
identické skupiny. Většina autorů se přiklání ke kritériu spočívajícím ve způsobu vzniku
právnické osoby, jak bylo uvedeno výše. Pro tuto rigorózní práci jsem jej zvolil taktéž, neboť
lze dle mého názoru vždy poměrně jednoznačně určit, zda je k založení právnické osoby třeba
soukromoprávní úkon.
Pro úplnost lze uvést další používaná kritéria:
-

existence iniciativy soukromého či veřejného charakteru, představující impuls,
z něhož vznikla určitá právnická osoba

-

obecný či individuální charakter cíle sledovaného právnickou osobou

-

vybavení právnické osoby veřejného práva veřejnoprávními oprávněními
(svěřenou veřejnou mocí), příp. nepřítomnost veřejnoprávních oprávnění u
právnických osob soukromého práva

-

možnost disponovat veřejnými fondy u právnické osoby veřejného práva,
vázanost právnické osoby veřejného práva na veřejné rozpočty.14

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a. s.,
13
ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Prah: Linde a.s. 2008 s. 118.
14
HURDÍK J. Právnické osoby a jejich typologie. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 45.
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Některé právní řády, např. v Německu, dále případnou veřejnoprávní povahu
právnické osoby stanoví přímo v textu zákona. Má-li toto členění nějaký další praktický
význam, zejména ukládá-li právní řád veřejnoprávním a soukromoprávním právnickým
osobám jiná práva a povinnosti v závislosti na jejich zařazení do jedné z těchto kategorií,
potom je dle mého názoru uvedení v textu zákona na místě. V našem právním řádu tak tomu
není.
b) korporace, nadace, ústavy
Tvoří-li základ právnické osoby její členové (osobní substrát), hovoříme o korporaci.
Korporace jsou nejstarším, nejvýznamnějším a nejrozšířenějším druhem právnických osob.15
Jejich význam spočívá ve sdružování osob, které samotné je základem lidské společnosti.
Lidé se odedávna sdružují, aby společnými silami dosáhli pro jednotlivce náročných či
nezvladatelných cílů. Bez sdružování by společnost rozhodně nedosáhla současného stupně
vývoje.
Do kategorie korporací spadá řada právnických osob veřejného i soukromého práva.
Typickými korporacemi soukromého práva jsou spolky – sdružení, z veřejnoprávních
korporací lze jmenovat např. profesní komory. Nejvyšším orgánem korporace bývá
shromáždění členů – valná hromada, sjezd apod. Eventualitou je shromáždění zástupců členů
u korporací s početnější členskou základnou. Navenek korporaci zastupuje statutární orgán –
představenstvo, předseda apod. V rámci korporací lze dále rozlišovat na korporace
s dobrovolným členstvím a korporace s členstvím povinným – tzv. dobrovolné a nucené
svazky.
Vývojově mladším typem právnické osoby je nadace. Základem nadace je soubor
majetku (jmění). Tento soubor jmění bývá vyčleněn k určitému účelu. Soukromoprávní
nadace jsou upraveny zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
Veřejnoprávní nadace se obvykle označují jako fondy a jako příklad lze uvést Pozemkový
fond či Státní fond životního prostředí. Pro označení soukromoprávních nadací a
veřejnoprávních fondů se užívá souhrnného pojmu fundace ve významu právnické osoby
s majetkovým základem.
Rozdíl mezi korporací a nadací lze kromě faktického základu dále spatřovat v tom, že
korporace je samosprávná instituce nadaná vlastní vůlí, na rozdíl od nadace, která je závislá
na vůli třetí osoby - zřizovatele, který po vlastním vzniku nadace již nemá možnost zasahovat
do jejího právního života.

15

RONOVSKÁ K. Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 14.
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Ústavy, které mnozí autoři nezmiňují či je snad pro jejich menší význam v právní
praxi zařazují k nadacím, vznikly propojením prvků korporací a nadací. Ústav je tak
spoluvytvářen prvkem osobním i věcným. Ústav je definován svým účelem – tj. poskytování
služeb, avšak nikoliv za ziskovým účelem. Osobní složka ústavu není organizována
demokraticky, jak tomu bývá v případě korporací, nýbrž hierarchicky. Jako nejvyšší orgán
nerozhoduje zastupitelský orgán, nýbrž orgán statutární – typicky ředitel. Statutární orgán je
ustavován zvnějšku, typicky jmenován zřizovatelem. Majetková stránka ústavu je
charakteristická svou spotřebovatelností, žádná část majetku ústavu netvoří nezcizitelnou
jistinu.16 Obecná úprava právnických osob typu ústavů donedávna v českém právním řádu
chyběla, nicméně teď je zahrnuta v platném NOZ, jak bude zmíněno dále.
c) členění dle účelu, pro který byla právnická osoba založena
Někdy se objevuje dělení právnických osob na ziskové a neziskové. Samozřejmě takové
dělení nemá své opodstatnění, neboť evokuje dojem, že právnické osoby neziskové
nevytvářejí zisk nebo snad nemohou vytvářet zisk a naopak právnické osoby ziskové zisk
vytvářejí nebo ho dokonce musí vytvářet.
Přiléhavější je dělení dle účelu, pro který byla právnická osoba založena. Právnické
osoby založené za účelem dosahování zisku vytvářejí zisk hlavně za účelem jeho rozdělení
mezi své členy nebo k jeho použití pro sebe, právnické osoby založené za jiným účelem, než
je dosahován zisku, nesledují vytváření zisku jako svůj prioritní účel a vytvoří – li jej,
používají jeho rozhodující část k obecně prospěšným účelům.17
Typicky obchodní společnosti lze zařadit do kategorie právnický osob, které jsou
založeny za účelem dosahování zisku, nicméně nemusí fakticky tento zisk dosahovat. Nadace,
nadační fondy nebo obecně prospěšné společnosti jsou v českém právním řádu typicky
právnické osoby, které jsou zakládány za účelem jiným, než je dosahování zisku.
Lze vysledovat právnické osoby, které byly založeny za jiným účelem, než jsem
popsal výše. Například právnické osoby, které jsou založeny za účelem samosprávy, či
k prosazování politických názorů apod.
d) členění dle právního režimu, kterému právnická osoba podléhá
Právnické osoby lze dále dělit dle kritéria, jakému právnímu řádu, resp. právnímu režimu
podléhají, a to na:

ŠVESTKA J., SPÁČIL J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha. C. H.
Beck, 2008, str. 211
17
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a. s.,
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 právnické osoby podléhající právnímu režimu určitého státu (vnitrostátní
režim),
 právnické osoby podléhající mezinárodnímu právu veřejnému – mezinárodní
organizace (mezinárodní režim),
 právnické osoby založené více státy, které nepodléhají právnímu režimu
určitého státu ani normám mezinárodního práva veřejného, ale řídí se zpravidla
pouze svým statusem,
 právnické osoby podléhající právu Evropských společenství.18

1.4.

Pojetí právnických osob v českém právním řádu

V českém právním řádu je základní normou, která upravuje právnické osoby, zákon č.
40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále jen „OZ“) V OZ jsou to ustanovení § 18 a § 20a. Jak již
bylo zmíněno, OZ právnické osoby nedefinuje, ale vyjmenovává jejich základní kategorie a
snaží se vymezit charakteristické rysy právnické osoby.
„Základní právní úprava právnických osob, zejména jejich tzv. pasivní a aktivní status,
nenachází svůj odraz v ústavních předpisech, které se věnují především osobám fyzickým.
Výchozí právní úprava právnický osob, platná jako lex generalis pro celý právní řád, je tedy
obsažena v OZ. Přesto Ústavní soud připustil možnost, aby se právnické osoby dovolávaly
ochrany před Ústavním soudem, když dovodil ochotu státu poskytovat ochranu právnickým
osobám, pokud jde o základní práva a svobody (srov. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS
15/93 – č- 3/1994 Sb. rozhodnutí ÚS)“19
Obecnou typologii právnických osob stanoví OZ ve svém ustanovení § 18 odst. 2., kdy
stanoví, že právnickými osobami jsou:
a) sdružení fyzických nebo právnických osob,
b) účelová sdružení majetku,
c) jednotky územní samosprávy,
d) jiné subjekty, o nichž to stanoví zákon.

a) sdružení fyzických nebo právnických osob:

18
19

HURDÍK J. Právnické osoby a jejich typologie. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 88.
ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Prah: Linde a.s. 2008 s. 118.
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Právo sdružovat se je jedním ze základních práv a svobod garantovaných v čl. 20 zákona č.
2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku, ve
znění pozdějších předpisů. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích,
společnostech a jiných sdruženích. Občané mají právo zakládat též politické strany a politická
hnutí a sdružovat se v nich. Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených
zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu
veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv
a svobod druhých.20
Sdružení fyzických nebo právnických osob (tzv. korporace) je organizací založenou na
osobním členství ve společnosti. Subjektivita člena je oddělena od subjektivity korporace.
Právnická osoba je založena za účelem dosažení určitého cíle a členové si musí počínat tak,
aby tomuto účelu nebránili či dokonce neškodili. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
tak výslovně jmenuje spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení a
odborové organizace a ze své působnosti vyjímá politické strany, sdružování občanů
k výdělečné činnosti a církve a náboženské společnosti.21 Právní úpravu politických stran
upravuje zákon č. 424/1991 Sb., církve a náboženské společnosti upravuje zákon č. 3/2002
Sb. Dalšími korporacemi pak jsou obchodní společnosti, které mají svou právní úpravu
v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Sám OZ pak upravuje zájmová sdružení
právnických osob, které je vytvářeno k ochraně zájmu právnických osob nebo k dosažení
jiného účelu.22
Výše zmíněné korporace jsou korporacemi soukromoprávními. Mezi účelové sdružení
osob patří též korporace veřejnoprávní, tedy hlavně územně samosprávní celky a stát.
Samostatné označení a oddělení některých těchto korporací v § 18 odst. 2 písm. c) se mi proto
jeví jako nelogické a nesystematické a nedodržuje jednotné hledisko dělení právnických osob
(resp. pro celý § 18 odst. 2 nebylo použito jednotné hledisko dělení).
Další veřejnoprávní korporace jako jsou profesní a zájmové komory, spadají podle
výše zmíněného dělení pod § 18 odst. 2 písm. a) OZ, ačkoli ostatní veřejnoprávní korporace
jsou zařazeny pod 18 odst. 2 písm. c).
Mnohem logičtější by se pak tedy jevilo rozdělit právnické osoby v § 18 odstavci 2
OZ podle jednoho kritéria to např. na Nadace, Korporace a jiné subjekty. Korporace by tak
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku, ve znění
pozdějších předpisů, čl. 20
21
Zákon č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, §2
20

22

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 20f
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zastřešovala jak sdružení fyzických a právnických osob, tak politické strany, církve a
obchodní společnosti, ale též stát a ostatní veřejnoprávní korporace.
b) účelová sdružení majetku:
Účelová sdružení majetku, jak již název odhaluje, jsou primárně zřízena k sdružování majetku
a jeho využití zejména pro obecně prospěšné účely. Účelová sdružení majetku (neboli
Nadace, dříve Matice) nemá vlastní členskou základnu, která na demokratických základech
rozhoduje o chodu této právnické osoby. Nadace jsou typické tím, že nesledují tvorbu zisku
k prospěchu sebe samých nebo svých zakladatelů; jejich účelem je sloužit potřebným osobám
poskytováním příspěvků.23 Mají tedy věcnou nikoli členskou základnu. Konkrétní právní
úpravy pak připouští vznik následujících účelových sdružení majetku: Nadace (zákon č.
227/1997 Sb.), veřejnoprávní fondy (zákon č. 388/1991 Sb., zákon č. 239/1992 Sb., zákon č.
569/1991 Sb. aj.), veřejnoprávní ústavy (zákon č. 483/1991 Sb., zákon č. 484/1991 Sb., zákon
č. 218/2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb. aj.).
c) jednotky územní samosprávy:
Jednotkami územní samosprávy jsou územně samosprávné celky, které jsou veřejnoprávními
korporacemi. Vyššími územně samosprávnými celky jsou pak kraje podle zákona č. 129/2000
Sb. Obce jsou poté jako veřejnoprávní korporace uvedené v zákoně č. 128/2000 Sb. Jednotky
územní samosprávy jsou veřejnoprávními korporacemi, tedy sdružením fyzických nebo
právnických osob podle § 18 odst. 2 písm. a) OZ. Samostatné oddělení těchto veřejnoprávních
korporací je proto nelogické. Jednotky územní samosprávy by tedy byly OZ uznány za
právnické osoby i bez přítomnosti písmena c) v odstavci 2 §18 OZ.
e) jiné subjekty, o nichž to stanoví zákon:
Do této zbytkové kategorie spadají ostatní právnické osoby, které nebylo možno zařadit do
výše zmíněných kategorií. Pokud uznáme výklad, podle kterého obecně prospěšná společnost
přímo nespadá mezi Nadace, jelikož je sice tvořena majetkem (má majetkovou základnu), ale
má i důležitou osobní základnu (nikoli však členskou), budeme muset tuto právnickou osobu
začlenit do této zbytkové kategorie jiných subjektů

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. akt. vyd. Praha: ASPI, a.s.
2005. s. 213.
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1.5.

Trestní odpovědnost právnických osob

Ode dne 1. 1. 2012 je účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim č. 418/2001 Sb. (dále jen „ZTOPO“), který upravuje podmínky trestní odpovědnosti
právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných
činů právnickým osobám uložit, a postup řízení proti právnickým osobám.
Pokud není v ZTOPO výslovně stanoveno nebo to není z povahy věci vyloučeno,
použije se trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen „TZ“) a v řízení proti právnickým osobám i
zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen „TŘ“)
Pokud se v jiných právních přepisech hovoří o trestním řízení, rozumí se tím i řízení
proti právnické osobě dle ZTOPO.
Přijetí zákona bylo značným průlomem v českém trestním právu, které až dosud
důsledně vycházelo z evropské kontinentální tradice, resp. zásady individuální trestní
odpovědnosti fyzických osob, podle které mohla být pachatelem trestného činu pouze fyzická
osoba.
1.5.1. Argumenty proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob:
„Proti trestní odpovědnosti právnických osob jsou a byly uplatňovány především následující
argumenty:
a) Právnická osoba je jen fikcí,
umělou konstrukcí bez reálného podkladu, když i subjektivita právnických osob je jen
fiktivní. Tato námitka pozbyla rozvojem společenských struktur, zejména v ekonomické
oblasti, na své síle a opodstatněnosti, poněvadž právnické osoby různého charakteru působí ve
společnosti jako reálné subjekty, které v mnoha směrech a oblastech rozhodujícím způsobem
ovlivňují společenský vývoj i jednání jednotlivých fyzických osob. Právní subjektivita
právnických osob v občanském, obchodním i správním právu je nespornou realitou a není
právního ani jiného reálného důvodu, aby byla omezována pouze na tato právní odvětví.
b) Právnické osoby nejsou způsobilé jednat v trestněprávním smyslu,
neboť nemají vlastní vůli, bez vůle není viny a bez viny není trestní odpovědnosti. Tato
námitka je nejzásadnější a zpravidla je odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob nejvíce
akcentována, poněvadž se dotýká otázky zaviněného jednání v návaznosti na základní zásadu
trestního práva hmotného, a to odpovědnosti jen za zaviněné jednání. Přesto si však lze
zejména na základě vývoje občanskoprávní teorie představit zaviněné deliktní jednání
právnické osoby, se kterým počítá jak nauka občanskoprávním tak i administrativněsprávní.
Právnické osoby jsou reálně způsobilé jednat, a to jak v souladu s příkazem právní normy, tak
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i v rozporu s ním. Přitom z toho, že za právnickou osobu jednají vždy fyzické osoby, nelze
dovozovat, že by tím byla vyloučena způsobilost právnických osob k zaviněnému jednání,
neboť podle sociologických výzkumů mají právnické osoby jako kolektivy osob vůli odlišnou
od osob, které je tvoří, což právo obecně ve vztahu k právnickým osobám uznává. Zavinění
ve vztahu k trestní odpovědnosti je třeba formulovat ve smyslu přičitatelnosti trestného činu
právnické osobě na základě chybného tzv. rizikového managementu, tj. chybného zvládnutí
zvýšeného rizika vyplývajícího z provozování podniku. Podle tohoto pojetí lze právnické
osobě přičítat spáchání trestného činu, jestliže trestný čin byl spáchán na podkladě rozhodnutí,
schválení nebo pokynu jejích orgánů nebo ovládajících osob, nebo proto, že její orgány nebo
jiné odpovědné osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle zákona nebo
která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou
kontrolu činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily
nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.“24
Jako další argumenty lze uvést, že trestní sankce nejsou vhodné pro právnické osoby,
trestání osob je v rozporu se zásadou personality trestů nebo k postihu právnických osob
postačuje jejich odpovědnost v rámci správního práva. Ovšem tyto argumenty proti zavedení
trestní odpovědnosti právnické osoby jsou buď překonané, nebo pozitiva takové úpravy
převážila negativa.25
1.5.2. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob de lege lata:
Jak již jsem uvedl v úvodu této kapitoly, trestní odpovědnost právnických osob nově upravuje
od 1. 1. 2012 ZTOPO.
ZTOPO upravuje v § 2 až 5 svou místní působnost. Obecně stanoví, že podle zákona
České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou
osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik
nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost, nebo zde má svůj
majetek.
Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, dopustila-li se
právnická osoba jednání zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo
ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v
cizině, nebo v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem
nastalo nebo mělo, byť i jen zčásti, nastat na území České republiky.
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Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině
spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice.
ZTOPO dále stanoví výjimky z obecné místní působnosti pro vyjmenované trestné
činy. Dále v situaci, když je spáchán trestný čin v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo
v České republice, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území České
republiky sídlo, a také v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána.
ZTOPO ve svém § 6 vylučuje trestní odpovědnost některých právnických osob. Je to
Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci, tedy obce, kraje a
hlavní město Praha. Pokud ovšem například obce vystupují jako právnická osoba
v majetkoprávních vztazích, odpovědnost dle ZTOPO na ně dopadnout může. Vyloučení
České republiky z trestní odpovědnosti dle ZTOPO je absolutní. Pokud má v § 6 uvedená
osoba majetkovou účast na právnické osobě, tak to nevylučuje možnou trestní odpovědnost
takové právnické osoby.
V § 7 ZTOPO jsou taxativně vymezeny trestné činy, s odkazem na příslušná
ustanovení TZ, které jsou trestnými činy pro účely ZTOPO.
V § 8 ZTOPO je upravena trestní odpovědnost právnických osob. Je stanoveno, že
trestným činem spáchaným právnickou osobu je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo
v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak:
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna
jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou
uvedenou v písmenu a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání
bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické
osoby, nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění
pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),
jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2.
Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7 ZTOP, jestliže
byl spáchán:
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo
b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo
pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo
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proto, že orgány právnické osoby nebo

osoby

uvedené

v odstavci 1 písm. a) až c)

neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která
po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu
nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná
opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.
Jedno z nejdůležitějších ustanovení ZTOPO tedy nalezneme v § 8, kde je stanoveno,
že trestným činem spáchaným právnickou osobou bude protiprávní čin spáchaný jejím
jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
Spáchání některého z trestných činů vyjmenovaných v ZTOPO bude tedy možné
právnické osobě přičíst jednak v případě, že byl spáchán některou z osob vyjmenovaných pod
písm. a) až c), anebo zaměstnancem. V případě zaměstnance bude možné spáchání trestného
činu právnické osobě přičíst tehdy, pokud byl takový trestný čin spáchán zaměstnancem na
podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v
odstavci pod písm. a) až c). Anebo proto, že výše uvedené osoby neprovedly taková opatření,
která měly provést podle jiného právního předpisu, nebo která po nich lze spravedlivě
požadovat. Zejména pokud neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností
zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k
zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Důležité je upozornit i na fakt,
že trestní odpovědnosti právnické osoby nebude bránit, pokud se nepodaří zjistit, která
konkrétní fyzická osoba jednala výše uvedeným způsobem (nicméně pro dovození trestní
odpovědnosti konkrétní právnické osoby musí být bezpochyby zjištěno, že k takovému
jednání skutečně došlo, byť nelze danou fyzickou osobu určit).
Trestní odpovědnost právnické osoby je tedy založena na principu tzv. přičitatelnosti
(nejedná se však o tzv. objektivní odpovědnost). Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že na
orgány právnické osoby, resp. osoby uvedené pod písm. a) až c) jsou kladeny značné nároky,
co se týče popsaných povinností ve vztahu k zaměstnancům. Jedná se o ustanovení, u kterých
bude mimořádně důležité, jak budou vyložena ze strany soudů, kdy bude nutné zejména určit,
která opatření bude možné po uvedených osobách "spravedlivě" požadovat a která již nikoliv.
Je zřejmé, že například termíny různých povinných školení zaměstnanců, která vyplývají z
různých právních předpisů, bude nutné ze strany zaměstnavatelů kontrolovat a dodržovat ještě
důsledněji než doposud. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že právnická osoba nebude
odpovídat za exces zaměstnance, ale jen tehdy, pokud prokáže, že dodržela vše, co od ní lze
"spravedlivě" požadovat.
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ZTOPO dále upravuje v § 11 i účinnou lítost, stanoví, že trestní odpovědnost
právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a
a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému TZ, anebo škodlivému následku
zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo
b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému TZ, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému
následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.
Trestní odpovědnost právnické osoby podle odstavce 1 však nezaniká, spáchala-li
trestný čin přijetí úplatku (§ 331 TZ), podplacení (§ 332 TZ) nebo nepřímého úplatkářství (§
333 TZ).
V části třetí upravuje ZTOPO tresty a ochranná opatření. Stanoví přiměřenost trestů a
ochranných opatření a druhy trestů a ochranných opatření. Ustanovení o přiměřenosti trestů je
velmi důležité, neboť potrestání právnické osoby může mít samozřejmě dalekosáhlé následky
nejenom pro právnickou osobu a management, ale také například pro zaměstnance právnické
osoby, může mít vliv na veřejný zájem, neboť právnická osoba vykonává takovou činnost,
může mít význam na hospodářství určitého regionu či celého státu apod.
V § 15 ZTOPO jsou vymezeny druhy trestů. Právnickým osobám lze uložit pouze
následující tresty:
a) zrušení právnické osoby,
b) propadnutí majetku,
c) peněžitý trest,
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
e) zákaz činnosti,
f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve
veřejné soutěži,
g) zákaz přijímání dotací a subvencí,
h) uveřejnění rozsudku.
Jako ochranné opatření lze právnickým osobám uložit zabrání věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
V hlavě II. ZTOPO je upraveno ukládání jednotlivých trestů.
Zajímavým trestem je trest uveřejnění rozsudku. Soud může uložit trest uveřejnění
rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k
povaze a závažnosti trestného činu, anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí
nebo majetku, popřípadě společnosti. Přitom soud určí druh veřejného sdělovacího
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prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou
právnické osobě k uveřejnění rozsudku. Trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že
odsouzená právnická osoba nechá na své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho
vymezené části uveřejnit v soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to s
uvedením údajů obchodní firmy nebo názvu právnické osoby a jejího sídla. Údaje umožňující
identifikaci fyzické osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od odsouzené právnické
osoby, uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním
anonymizovány.
V hlavě III. ZTOPO je upraven zánik trestu u právnických osob. Hlava IV. je
věnována ochranným opatřením, hlava V. zániku účinku odsouzení.
V části čtvrté ZTOPO je upraveno řízení proti právnickým osobám. V části páté
zvláštní ustanovení o styku s cizinou.
1.5.3. Trestní odpovědnost právnických osob a obecně prospěšná společnost
Jak již jsem uvedl výše, tak ZTOPO stanoví v ustanovení § 1, že tento zákon upravuje
podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za
spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti
právnickým osobám. V § 6 pak stanoví vyloučení odpovědnosti některých právnických osob
za trestný čin. Obecně prospěšná společnost v tomto ustanovení uvedena není a ani z jiných
ustanovení ZTOPO nevyplývá, že by byla vyloučena z trestní odpovědnosti. Pro úplnost
dodávám, že v § 2 odst. 1 ZOPS je stanoveno, že obecně prospěšná společnost je právnickou
osobou.
Jak již jsem uvedl výše, tak V § 8 ZTOPO je upravena trestní odpovědnost
právnických osob. Je stanoveno, že trestným činem spáchaným právnickou osobu je
protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednalli tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna
jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou
uvedenou v písmenu a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání
bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické
osoby, nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění
pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),
25

Dle § 9a ZOPS je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti ředitel. Na
ředitele obecně prospěšné společnosti tedy dopadá ustanovení § 8 písm. a) ZTOPO.
V § 16 ZOPS je stanoveno, že kontrolní činnost v obecně prospěšné společnosti
vykonává dozorčí rada. Na jednání dozorčí rady dopadá ustanovení § 8 písm. b) ZTOPO.
Pod ustanovení § 8 písm. c) ZTOPO lze podřadit správní radu obecně prospěšné
společnosti, neboť např. dle § 13 odst. 1 písm. a) ZOPS vydává správní rada předchozí
písemný souhlas k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost nabývá, zatěžuje
nebo zcizuje nemovitou věc.
Dle mého názoru lze podřadit pod ustanovení § 8 písm. c) i možné jednání zakladatele
obecně prospěšné společnosti. K tomuto závěru mě vede výčet trestných činů, které stanoví
ZTOPO. Dle mého se může jednání zakladatele přičítat právnické osobě například při
trestném činu pojistného podvodu nebo dotačního podvodu.
Na zaměstnance obecně prospěšné společnosti dopadá ustanovení § 8 písm. d)
ZTOPO.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejenom statutární orgán obecně prospěšné
společnosti může svým jednáním zapříčinit trestní odpovědnost obecně prospěšné společnosti,
ale také správní rada, resp. jednotliví členové správní rady, dozorčí rada a její jednotliví
členové, ale také zakladatel obecně prospěšné společnosti, či zakladatelé (zakladatel) obecně
prospěšné společnosti jako orgán sui generis. U zaměstnanců se bude vždy zkoumat, zda byli
řádně proškoleni a byly dodrženy všechny náležité postupy odpovědných osob, pro jejich
bezvadnou erudici. Exces zaměstnance se právnické osobě nepřičítá.
ZOPS stanoví měřítko odpovědnosti ředitele, správní rady a dozorčí rady obecně
prospěšné společnosti, kterým je jejich povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Tento
občanskoprávní, resp. obchodně právní institut, který otáčí břemeno důkazní v neprospěch
těchto orgánů a ukládá jím povinnost případně prokazovat, že jednali s péčí řádného
hospodáře, není jediným institutem, který na ně klade vysoké nároky na jejich jednání. Od 1.
1. 2012 je nutné počítat, mimo vlastní trestněprávní odpovědnost každé jednotlivé fyzické
osoby, i s takovou odpovědností za jednání, které může být poté přičítáno právnické osobě.
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1.6.

Právnické osoby v novém občanském zákoníku

NOZ upravuje právnické osoby, a to v části I. Obecná část, v Hlavě II. Osoby, v Dílu 3.
Právnické osoby, od § 118 až 418.
V oddílu 1. jsou uvedena obecná ustanovení o právnických osobách, v oddílu 2.
korporace, v pododdílu 1. je pojednáno obecně o korporacích, v pododdílu 2. je upraven
spolek. V oddílu 3. jsou upraveny fundace, v pododdílu 1. je pojednáno obecně o fundacích,
v pododdílu 2. jsou upraveny nadace a v pododdílu 3. nadační fond. V oddílu 4. Je pak
upraven ústav.
Jak je vidět, tak oproti strohé úpravě právnických osob v OZ je úprava v NOZ rozsáhlá
a NOZ si dává za cíl, aby jeho úprava dopadala na všechny právnické osoby, které slouží
soukromým zájmům, resp. i na právnické osoby, které slouží zájmům veřejným, a to v tom
rozsahu, ve kterém to nevylučuje jejich povaha, resp. zvláštní zákon, kterým jsou nebo budou
upraveny.
NOZ zachovává členění právnických osob na hlavní typy právnických osob korporace a nadace. Vedle korporací a nadací uvádí jako další typ právnických osob ústav.
Zmiňuje se i o právnických osobách veřejného práva, čímž akceptuje členění na
soukromoprávní a veřejnoprávní právnické osoby. Stanoví, že tyto se řídí zvláštními zákony,
kterými byly zřízeny. Dále stanoví, že právnické osoby mohou být zřízeny ve veřejném či
soukromém zájmu. Tato skutečnost se potom posuzuje v závislosti na hlavní činnosti
právnické osoby. Jednoznačné kritérium rozdělení právnických osob na právnické osoby
soukromoprávní a veřejnoprávní tedy NOZ neposkytuje. Kritérium přehledného členění však
NOZ v ustanovení § 122 obsahuje. Stanoví, že právnické osoby se ustavují zakladatelským
právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci či jiným způsobem
stanoveným zákonem. Definici veřejnoprávní a soukromoprávní právnické osoby se tedy
vyhýbá, nicméně jmenuje již dříve literaturou užívané kritérium způsobu vzniku právnické
osoby.
V rámci korporací NOZ obsahuje komplexní úpravu spolků (dle záměru zákonodárce
by měly nahradit sdružení dle zákona o sdružování občanů). V podkapitole nadací je potom
obsažena nová komplexní úprava právního postavení nadací a nadačních fondů. Ústavy mají
nahradit stávající úpravu obecně prospěšných společností, nicméně mohou být zřízeny i jako
veřejnoprávní právnické osoby a nesloužit tak pouze tomuto účelu.
NOZ také blíže upravuje charakteristické znaky právnických osob. Novinkou v oblasti
úpravy evidence právnických osob, kterou NOZ přináší a kterou jistě odborníci i veřejnost
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ocení, je obecná úprava veřejných rejstříků právnických osob. Evidence právnické osoby ve
veřejném rejstříku by se tak měla stát jedním z charakteristických znaků právnické osoby.

1.7.

Obecně prospěšná společnost jako právnická osoba

Jak již jsem uvedl v předcházející části, tak dle § 2 odst. 1 ZOPS je obecně prospěšná
společnost právnickou osobu.
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která je založena primárně za
účelem jiným, než je dosahování zisku, je založena za účelem poskytování obecně
prospěšných služeb. Ovšem to neznamená, že by nemohla tvořit svou činností hlavní nebo
vedlejší zisk, ovšem její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch
zakladatelů, členů, jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně
prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou vnitrostátní, založená dle
soukromého práva. Obecně prospěšná společnost není korporací ani nadací. Jak může mylně
napovídat název. Obecně prospěšná společnost není ani obchodní společností. Nejblíže má
obecně prospěšná společnost k tzv. ústavu, o tom bude blíže pojednáno v další části mé
rigorózní práce. Převažuje sice věcný substrát, nicméně oproti nadaci, která je účelovým
sdružením majetku, není její věcný substrát nezcizitelný. U obecně prospěšné společnosti
hraje důležitou roli i substrát osobní, ovšem tyto osoby, na rozdíl od korporací, netvoří
členskou základnu obecně prospěšné společnosti, ale jsou zaměstnanci obecně prospěšné
společnosti, resp. tvoří orgány obecně prospěšné společnosti.
OZ stanoví v § 18 odst. 2 písm. d), že právnickými osobami jsou jiné subjekty, o
kterých to stanoví zákon. Do této skupiny lze obecně prospěšnou společnost zařadit.
Obecně prospěšná společnost vzniká na základě ZOPS, má od založení právní
subjektivitu, od svého vzniku i způsobilost k právním úkonům, deliktní způsobilost a trestní
odpovědnost. Obecně prospěšná společnost má svůj název. ZOPS ve svém ustanovení § 2
odst. 2 stanoví, že název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně
prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo
obchodní firmě toto označení používat. Mezi další identifikační znaky patří sídlo obecně
prospěšné společnosti, organizační struktura stanovená v ZOPS. Obecně prospěšná společnost
je majetkově samostatná.
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2. Obecně prospěšná společnost v právním řádu ČR
Jako nová forma právnické osoby byla obecně prospěšná společnost zařazena do právního
řádu České republiky zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ZOPS“) Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.
1996.
V důvodové zprávě k návrhu ZOPS26 se uvádí, že návrh zákona o neziskových
právnických osobách řeší vytvoření nové formy právního subjektu, která je obvyklá i v jiných
demokratických zemích s tržní ekonomikou a v našem právním řádu doposud absentuje
(ačkoliv předválečná legislativa Československé republiky tento typ právního subjektu znala).
„Původní název této právnické osoby byl „nezisková právnická osoba“. Proti tomuto
názvu byly uplatňovány od počátku zpracování návrhu zákona výhrady, neboť název
„nezisková právnická osoba“ vyvolával mylnou představu, že zákon upravuje obecně právní
postavení všech subjektů, které nejsou zakládány za účelem podnikání a které jsou
zahrnovány pod pojem „občanský sektor“ nebo často užívaný pojem „neziskový sektor“.
Tento nedostatek nemohla odstranit ani důvodová zpráva k návrhu zákona, která jednoznačně
uvádí, že jede o novou formu právnické osoby, která stojí mimo obecnou úpravu obchodních
společností, družstev, rozpočtových a příspěvkových organizací, nadací, občanských sdružení,
politických stran, odborů, církví a náboženských společností.
Při hledání alternativního názvu byl navrhován název „obecně prospěšné
společenstvo“ nebo název „obecně prospěšná společnost.“ Druhý z uvedených názvů byl pro
tuto právnickou osobu zvolen až při projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně,
přestože i proti němu byly vznášeny připomínky, že bude implikovat představu o své povaze,
kterou ve skutečnosti nemá.“27
Je ještě nutné doplnit, že velmi často byl navrhován název "nezisková společnost", ale
ani tento název nebyl zcela imunní proti možné záměně pojmů (týká se slova "nezisková" i
slova "společnost"), jak nakonec prokázalo i meziresortní připomínkové řízení k návrhu
tohoto zákona.
Dle mého názoru je sice název „obecně prospěšná společnost“ neodpovídající, ale na
druhou stranu je nutné konstatovat, že od účinnosti ZOPS se tento název plně zabydlel
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v právním řádu ČR a měnit jej, o to více za situace, kdy je platný NOZ, by nebylo určitě
účelné.
Důvodová zpráva k ZOPS28 dále stanovuje ve své obecné části cíle, které vedly
zákonodárce k zákonné úpravě obecně prospěšné společnosti.
Důvodem zákonné úpravy obecně prospěšné společnosti mělo být vyplnění
existujícího právního vakua, vytvořením podrobnější právní úpravy. Otevření neziskového
sektoru soukromé iniciativě a formalizace potřebných podmínek pro provázání funkcí a
vztahů těchto organizací s okolním prostředím; umožnit neziskovým právnickým osobám
ucházet se o dary od sponzorů, kteří si jejich hodnotu mohou odečítat od základu daně;
umožnit státu a obci, pokud mají zájem zprostředkovat výkon některých služeb pro občany v
nestátních zařízeních, aby je mohly smluvně zadat neziskovým právnickým osobám a dotovat
z veřejných rozpočtů; určit postavení neziskových právnických osob v daňovém systému a
jejich vztah k úlevám, které tento systém poskytuje pro obecně prospěšnou činnost; vyřešit
formy veřejné i profesionální kontroly neziskových právnických osob.
ZOPS měl upřesnit specifické podmínky a vztahy, které jsou pro činnost těchto
subjektů nezbytné a nejsou v potřebné míře obsaženy v občanském nebo v obchodním
zákoníku, případně v dalších zákonech, jimiž se jinak neziskové právnické osoby řídí.
Důvodová zpráva k ZOPS dále stanovila definiční znaky neziskové právnické osoby.
Jde o soukromý subjekt s prvky samosprávného řízení, který je nezávislý na svém zakladateli.
Je stanoven zákaz rozdělování hospodářského výsledku jiným osobám a povinnost jeho užití
pro rozvoj obecně prospěšných služeb neziskové právnické osoby. Tento princip, který
vyjadřuje tzv. neziskovost, zároveň neznamená, že nezisková právnická osoba nemůže
dosahovat zisku. Povinnost poskytovat služby všem za stejných, předem zveřejněných
podmínek, což vylučuje případné preference určitých uživatelů; veřejná kontrola. K ní patří
zveřejňování výsledků hospodaření neziskové právnické osoby tak, aby především okruh
uživatelů a sponzorů, ale i každý další zájemce, měli příležitost informovat se, jak konkrétní
subjekt hospodaří. Dále se na kontrole podílí volené správní a dozorčí rady; v momentu
registrace zanikají vlastnická práva zakladatelů neziskové právnické osoby k vloženému
majetku; odlišný způsob likvidace, který zajišt'uje, aby majetek, vložený do neziskové
právnické osoby, nebo jí jinak získaný, zůstal i po likvidaci v neziskové sféře. Předkládaný
návrh zákona sleduje vytvoření takového prostředí, v němž by kterákoliv fyzická či právnická
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osoba mohla založit právní subjekt, hospodařící za obdobných podmínek jako organizačně
právní typy již kodifikované, tedy jako subjekty jejichž cílem není podnikání za účelem
dosažení zisku. Od příspěvkové organizace se nezisková právnická osoba liší především tím,
že je soukromým právním subjektem, plně odpovídá sama za sebe a není podřízena svým
zakladatelům. Podobně jako ostatní neziskové formy má právo ucházet se o dotace ze státního
rozpočtu, rozpočtu obce, případně z jiného veřejného rozpočtu. Na rozdíl od nadace poskytuje
konkrétní výkon služeb a nepřerozděluje získaný majetek. Výsledky její ekonomické aktivity
nemohou být využívány vymezenou členskou základnou, jako tomu je u občanských sdružení.
Důvodová zpráva k ZOPS29 dále vysvětlovala očekávaný přínos ZOPS, vysvětlovala
daňové dopady nového zákona a zdůraznila také odměňování zaměstnanců neziskového
sektoru.

2.1.

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Jak již bylo uvedeno, ZOPS nabyl účinnosti dne 1. 1. 1996. Od té doby byl celkem sedmkrát
novelizován, a to zákony č. 208/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 437/2003
Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 227/2009 Sb., které
přinesly převážně jen technické změny. Poslední novela ZOPS proběhla zákonem č. 231/2010
Sb. a lze konstatovat, že tato novela byla nejzásadnější a nejobsáhlejší v celé historii účinnosti
ZOPS a přinesla některé převratné změny.
Pokládám za velmi důležité v dalších částech mé rigorózní vysvětlit, jaký tu byl právní
stav právě před přijetím novely č. 231/2010 Sb. a co vedlo zákonodárce k takovým změnám.
A to při vědomí toho, že ZOPS, do doby přijetí novely provedené zákonem č. 231/2010 Sb.,
29

Od otevření prostoru soukromé iniciativě se očekávají kladné efekty v diversifikaci nabídky služeb, které
neziskový sektor zajišt'uje. Širší spektrum výběru bude mít k dispozici jak občan - konsument služeb, tak i
sponzoři těchto služeb. Předpokládá se, že tato právní forma bude atraktivní pro potenciální sponzory, kteří se
zdráhají přispívat na činnost státních organizací. Bohatší nabídka na trhu služeb by měla nalézt svůj odraz i v
důslednější orientaci poskytovatelů služeb na poptávku a efektivnost.
Daňový režim neziskových právnických osob je stejný, jako u občanských sdružení, u nadací, u
příspěvkových organizací atd., to znamená, že je pro celý neziskový sektor tato úprava řešena shodně. Instituce
neziskového sektoru jsou osvobozeny od daní z nemovitostí (pokud neslouží k podnikatelské činnosti nebo
pronájmu), dále od daně dědické a darovací. Mohou odečíst ze základu daně z příjmu až 30%, maximálně však
do výše 3 milionů korun.
Snaha o zachování principu jednotnosti podnikatelského prostředí vedla k odmítnutí dalších požadavků
na výjimky z daňových povinností, cel a správních poplatků.
Odměňování zaměstnanců neziskových právnických osob vychází ze stejného předpisu, který platí pro ostatní
soukromoprávní subjekty, ze zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném
výdělku. Tento zákon dává vládě pravomoc k regulaci vývoje mezd. Nezisková právnická osoba si může zvolit
vnitřní předpis pro odměňování, kterým by v rámci zákona řešila motivaci pracovníků a limitování celkového
objemu mzdových nákladů. Právo rozhodování má správní rada, která musí též zajistit zveřejňování údajů o
vyplacených mzdách ve výroční zprávě. Podmínit výdaje na mzdy lze také ve smluvních podmínkách o dotacích
z veřejných rozpočtů, pokud na tom bude zájem. Přirozená funkce trhu, na němž se budou neziskové právnické
osoby pohybovat, bude působit na vývoj veškerých, tedy i mzdových nákladů těchto právních subjektů.
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byl v takřka nezměněném provedení součástí právního řádu České republiky 15 let. Na
začátku každé příslušné kapitoly zmíním obě důvodové zprávy, jak k ZOPS tak k novele č.
231/2010 Sb., uvedu právní stav před novelou č. 231/2010 Sb. a vyložím současnou právní
úpravu. Na závěr každé části se pokusím učinit závěr o prospěšnosti takto přijatých změn,
event. navrhnu možná legislativní řešení do budoucna.
Jak již jsem uvedl v předchozí části mé práce, návrh ZOPS počítal s názvem
„nezisková právnická osoba“. Během legislativního procesu však došlo k odklonu od
původního záměru a k volbě názvu nového: „Obecně prospěšná společnost“. Důvodem pro
změnu názvu byla možná záměna nového typu právnické osoby s již existujícím a zažitým
hromadným označením pro neziskové subjekty (tedy subjekty zřízenými za jiným účelem než
podnikáním). Výsledkem je tedy dnes již používaný a zažitý název obecně prospěšná
společnost.
První novelizace proběhla zákonem č. 208/2002 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 8.
2002. Došlo zejména k úpravě pravidel pro cizí státní příslušníky, vložení poznámky pod
čarou, která mimo jiné obsahovala nelogický odkaz na školský zákon při nutnosti splnění
zvláštních podmínek pro výkon některých činnosti, zrušuje zjevně diskriminující ustanovení o
nutnosti dvoutřetinového obsazení správní rady českými státními příslušníky a detailněji
upravuje odvolání člena správní rady.
Druhá novelizace proběhla zákonem č. 320/2002 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1.
2003 až na některé ustanovení, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2004. Novela přinesla ještě
podrobnější úpravu některých aspektů odvolání člena správní rady a některé aspekty likvidace
společnosti.
Třetí novelizace obsažená v zákonu č. 437/2003 Sb. ruší ustanovení, které jmenuje
obecně prospěšné společnosti, které mají povinně účtovat v soustavě podvojného účetnictví.
Tato novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2004
ZOPS byl novelizován počtvrté zákonem č. 296/2007 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.
1. 2008, některé jeho ustanovení pak ode dne 1. 1. 2009. Novela reaguje na nový insolvenční
zákon a upravuje tak znění některých paragrafů do znění shodného s tímto zákonem.
Pátá novela byla provedena zákonem č. 126/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 7.
2008. Novelou bylo nově upraveno možné zrušení společnosti s právním nástupcem a to fúzí
s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na obecně prospěšné společnosti.
Minulá úprava prošla tedy změnou kvůli nové právní úpravě přeměn společností zákonem č.
125/2008 Sb.
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Šestá novelizace ZOPS byla uskutečněna zákonem č. 227/2009 Sb., který nabyl
účinnosti (většina jeho ustanovení) dne 1. 7. 2010. Tato novela reaguje na zákon č. 111/2009
Sb., o základních registrech a zavádí zde pojem „základní registr“ a „správce základního
registru“.
Sedmou novelizací ZOPS je zákon č. 231/2010, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011.
V důvodové zprávě k zákonu č. 231/201030 (dále jen „DZ231/2010“) zákonodárce uvádí
hlavní důvody, které ho vedly k přijetí novely č. 231/2010. Je to:
a) Zvýšení odpovědnosti statutárního orgánu (ředitele) a správní rady, která rozhoduje
o nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti
b) Zajištění ochrany majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem obecně prospěšné
společnosti
c) Posílení pozice státu a kraje jako zakladatele obecně prospěšné společnosti při likvidaci
obecně prospěšné společnosti
d) Odstranění formálně technických nedostatků ZOPS a odstranění nedostatků vyplývajících
z aplikační praxe
Důvodem pro přijetí takto rozsáhlé novelizace byl dle DZ231/2010 i tehdy připravovaný
nový občanský zákoník, který mění pojetí právnických osob v právním řádu ČR a obecně
prospěšné společnosti jsou jako typ právnické osoby stojící mimo zvolené pojetí zrušeny.
V důsledku takové úpravy se budou muset obecně prospěšné společnosti vzniklé přede dnem
účinnosti nového občanského zákoníku rozhodnout, zda se transformují do jiného typu
právnické osoby (dle tehdejšího návrhu nového občanského zákoníku – do formy ústavu)
nebo zda budou pokračovat ve své činnosti jako obecně prospěšné společnosti podle
zrušeného ZOPS, který bude účinný pouze pro tyto obecně prospěšné společnosti a nebude
možné ho již nijak novelizovat. S ohledem na tento předpokládaný stav se jevilo jako
potřebné před účinností nového občanského zákoníku provést novelizaci ZOPS, a odstranit
nedostatky, které tento zákon vykazuje.
Tyto obavy zákonodárce byly opodstatněné, neboť NOZ je platným předpisem, který se
stane účinným dne 1. 1. 2014, a který ruší ZOPS. Tomu se budu podrobně věnovat
v samostatné kapitole.

30

Sněmovní tisk 889/0 část č. ½ uvedený na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=889&CT1=0
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Zákonodárce v DZ231/201031 dále předkládá odůvodnění hlavních principů a vysvětlení
její nezbytnosti jako celku.
31

Předkládaný návrh novely zákona obsahuje základní změny ve vymezení statutárního orgánu, pravomocí

správní rady, nakládání s majetkem. Některé změny jsou technického rázu např. doplnění příjmení k vymezení
osob v orgánech obecně prospěšné společnosti, kde zákon má jako povinné k uvedení pouze jméno. Při stávající
úpravě je statutárním orgánem správní rada a ředitel je orgánem, který řídí běžný chod obecně prospěšné
společnosti, ale navenek jedná pouze jako zmocněný zástupce obecně prospěšné společnosti. To znamená nižší
míru odpovědnosti na straně ředitele, a tím ohrožení právní jistoty třetích osob, které s obecně prospěšnou
společností vstupují do právních vztahů. Jestliže ředitel jako zmocněný zástupce obecně prospěšné společnosti
překročí své oprávnění, vzniknou obecně prospěšné společnosti z takového úkonu povinnosti nebo práva pouze
tehdy, pokud se takový právní úkon týká jejího předmětu činnosti a jde-li o překročení, o němž druhá strana
nemohla vědět. Obě podmínky musejí být splněny současně pod sankcí neplatnosti učiněného právního úkonu.
Navrhuje se proto jako statutární orgán určit ředitele, který bude tuto funkci vykonávat v pracovním poměru
k obecně prospěšné společnosti. Důvodem navržené úpravy je posílení odpovědnosti ředitele za řízení obecně
prospěšné společnosti a odstranění nesouladu mezi zakotvením statutárního orgánu v zákoně č. 248/1995 Sb., a
vymezením statutárního orgánu v některých dalších zákonech. Jedná se zejména o právní předpisy v oblasti
školství. Novela zákona posiluje jak pro ředitele, tak pro členy správní rady odpovědnost za rozhodování ve
věcech nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti stanovením povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře. Správní radu se navrhuje koncipovat jako orgán obecně prospěšné společnosti, který schvaluje její
rozpočet, účetní závěrky, výroční zprávu a předmět doplňkových činností. Správní rada může vydat statut
obecně prospěšné jako fakultativní předpis obecně prospěšné společnosti. Dále se správní rada vyjadřuje
k dispozicím s majetkem obecně prospěšné společnosti a činí právní úkony týkající se vztahu ředitele a obecně
prospěšné společnosti. Navrhuje se zrušit zákaz existence pracovně právního vztahu členů správní rady k obecně
prospěšné společnosti a naopak se stanoví možnost, aby nejvýše 1/3 členů správní rady byla jmenována ze
zaměstnanců obecně prospěšné společnosti a byl tak zajištěn užší kontakt a zpětná vazba mezi správní radou a
výkonným aparátem společnosti. U správní rady se stanoví možnost opakovaného jmenování členem správní
rady bez jakéhokoliv omezení. Stávající režim pouze dvou funkčních období po sobě následujících s povinným
přerušením na jeden rok se v aplikační praxi ukázal jako nepraktický, vedoucí k situacím, kdy se po uplynutí
dvou funkčních období na jeden rok formálně vyměnili členové správní a dozorčí rady. Rovněž se navrhuje
zrušit princip rotace členů správní a dozorčí rady. Rotaci může zakladatel ve smyslu právní zásady “co není
zakázáno, je dovoleno” stanovit, pokud ji považuje za potřebnou. U správní i dozorčí rady se navrhuje změnit
orgán, který rozhoduje o odvolání člena správní rady a o jmenování správní rady při nečinnosti zakladatele, a to
z obce, v níž má obecně prospěšná společnost sídlo, na nezávislý soud. Oprávnění obce k těmto úkonům bylo
řešením nestandardním, které v praxi bylo různým způsobem obcházeno – především zpětným datováním
rozhodnutí o jmenování členů správní a dozorčí rady. Ruší se úprava týkající se poskytování dotací obecně
prospěšné společnosti, neboť toto je předmětem úpravy v rozpočtových pravidlech. Pro ochranu majetku, který
do obecně prospěšné společnosti vkládá stát, kraj nebo obec, se stanoví možnost vyloučení zcizení nebo zatížení
nejen majetku vloženého do obecně prospěšné společnosti při založení, ale i majetku darovaného zakladatelem
kdykoliv během existence obecně prospěšné společnosti. Při likvidaci obecně prospěšné společnosti, jejímž
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Jak je vidět z výše uvedeného, ZOPS byl za svou téměř sedmnáctiletou historii
sedmkrát novelizován. Prvních šest novelizací bylo spíše technického charakteru a změny si
vynutilo ve většině případů přijímání jiných zákonů a nutnost dostat tuto novou úpravu do
souladu se ZOPS. Poslední novela ZOPS č. 231/2010 Sb., je změnou rozsáhlou a podstatnou.
V této souvislosti je nutní zmínit i platný NOZ, který bude účinný ode dne 1. 1. 2014, a který
má zásadní dopad na ZOPS a na obecně prospěšné společnosti jako takové. O tom více
v samostatné kapitole mé rigorózní práce.

zakladatelem je stát, kraj nebo obec, se likvidační zůstatek vrací zakladateli, pokud zakladatel v zakládací listině
nestanoví, že se převede na jinou obecně prospěšnou společnost určenou buď v zakládací listině, nebo
rozhodnutím správní rady.
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3. Založení a vznik obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost vzniká ve dvou etapách. První etapou je založení obecně
prospěšné společnosti, druhou pak vznikání. Obecně prospěšná společnost vzniká zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností. Zániku obecně prospěšné společnosti, které se děje
výmazem obecně prospěšné společnosti z rejstříku obecně prospěšných společností předchází
její zrušení, pokud nastanou ZOPS předvídané skutečnosti, je nutné před zánikem obecně
prospěšné společnosti provést likvidaci.

3.1.

Založení obecně prospěšné společnosti

Založení obecně prospěšné společnosti je upraveno v Hlavě II. ZOPS v § 3 a 4.
Důvodová zpráva k § 3 a 4 ZOPS
Zakladatelem neziskové právnické osoby může v podstatě být kterýkoliv subjekt práva. Zvláště
je mezi možnými zakladateli uveden i stát nebo obec, ačkoliv jejich role jako zakladatelů
neziskových právnických osob by měla být výjimečná, protože stát i obce mají jiné možnosti
zřizování potřebných organizací. V zájmu třetích osob musí zakládací listina obsahovat
informace, které neziskovou právnickou osobu i její reprezentanty dostatečně identifikují.
Zákon stanoví obligatorní a fakultativní náležitosti zakládací listiny s tím, že zakladateli
ponechává právo ovlivňovat v zakládací listině, vedle struktury orgánů neziskové právnické
osoby, rovněž nakládání s majetkem, který byl do neziskové právnické osoby vložen. Tato
ovlivnění však nemohou překročit meze zákonem stanovené. Uvedením všech členů orgánů, tj.
správní i dozorčí rady se sleduje též zveřejnění informací o občanech, kteří mají hájit zájmy
veřejnosti.
Důvodová zpráva k § 4 Novely ZOPS
Na základě požadavku vzešlého z připomínkového řízení se upravují v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, všechny ustanovení, která k identifikaci osob používala pouze označení
jménem. Novela navrhuje obligatorně používat k označení osob jméno a příjmení. Současně
se ruší věta o možném zřízení dozorčí rady jako nadbytečná, neboť dozorčí rada je
obligatorním orgánem všech obecně prospěšných společností. Návrh obsahuje možnost
odměňování členů správní a dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu možnosti
určitého chování, nikoliv o povinnost, a vyplácením odměn může zasáhnout do samé podstaty
existence obecně prospěšné společnosti, navrhuje se ponechat rozhodnutí o způsob ustanovení
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odměn správní rady, dozorčí rady a ředitele na zakladateli a zakládací listině. Nová
formulace systematicky soustřeďuje další fakultativní náležitosti zakládací listiny v jednom
ustanovení. Ve vazbě na novelou nově upravenou možnost přechodu práv a povinností
zakladatele na jinou osobu se umožňuje, aby zakladatel mohl v zakládací listině možnost
přechodu vyloučit.
3.1.1. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti
ZOPS v § 3 stanoví, že zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické
osoby, Česká republika nebo právnické osoby.
Je otázkou, a to k vzhledem k ustanovení § 18 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením §
21 OZ, zda není nadbytečné uvádění České republiky ve výčtu možných zakladatelů.
a) fyzické osoby
V § 8 OZ je upraveno, že způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat
práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu
zletilostí. Zletilost se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se
zletilost nabývá jen uzavřením manželství. (Dle § 30 odst. 2 NOZ lze svéprávnosti nabýt také
přiznáním svéprávnosti soudem)
Založit obecně prospěšnou společnost tak může fyzická osoba, která má plnou
způsobilost k právním úkonům. Takovou fyzickou osobou může být i cizinec.
„ZOPS užívá dvojí způsob pojmu „zakladatel“, a to buď v singuláru „zakladatel“,
nebo v plurálu „zakladatelé, aniž je to jakkoliv zohledněno v důvodové zprávě k ZOPS.
Označení „zakladatelé“ užívá ZOPS: ke stanovení zákazu užití zisku ve prospěch stanovených
subjektů, k určení, kdo může být zakladatelem, k určení fakultativnosti vkladů, ke stanovení
postupu likvidátora; v ostatních případech se užívá singulár „zakladatelů. V aplikační praxi
toto dvojí označování vyvolává problémy. V tomto dvojím označení však lze nalézt i jeho
odůvodněnost. Pro případy, kdy se jedná o věci dotýkající se samotné existence obecně
prospěšné společnosti, je uvedena ingerence všech zakladatelů. S využitím interpretace
argumnetum a maiori ad minus se v takových případech právní úprava aplikuje i na situace
jediného zakladatele. Pro případy, kdy se rozhoduje ve věcech fungování obecně prospěšné
společnosti, zejména ve věcech vztahu mezi správní radou a zakladatelem a mezi dozorčí
radou a zakladatelem, postačí souhlas jednoho ze zakladatelů.
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Ze zákona nelze dovodit, že více zakladatelů je kolektivním orgánem, proto by na
jejich rozhodování nemělo být bez úpravy v zakládací listině aplikováno pravidlo většinového
souhlasu. Má-li obecně prospěšná společnost více zakladatelů, je tedy vhodné v zakládací
listině upravit způsob jejich rozhodování. Je možná úprava, kdy vystupují jako jeden subjekt
s jednotnou vůlí, nebo lze upravit rozhodování kolektivní vůlí, obvykle většinou zakladatelů,
popř. většinou na jednání přítomných zakladatelů. V případě specifické úpravy jednání
zakladatelů v zakládací listině, má – li obecně prospěšná společnost více zakladatelů, lze
skupinu zakladatelů považovat za orgán obecně prospěšné společnosti sui genesis.“32
b) právnické osoby
Dle § 18 odst. 1 OZ mají způsobilost k právním úkonům i právnické osoby. Právnické
osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, mohou
nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak.
Typicky u obchodních společností je vznik vázán na zápis obchodní společnosti do
obchodního rejstříku, v takovém okamžiku může obchodní společnost být zakladatelem
obecně prospěšné společnosti.
Obecně mohou být tedy všechny právnické osoby zakladatelem obecně prospěšné
společnosti. Samozřejmě jinak může stanovit zvláštní zákon, tak tomu je v případě
příspěvkové organizace, která je zřizována obcí či krajem. Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve svém
ustanovení § 37a stanoví zákaz příspěvkové organizaci zřizovat nebo zakládat právnickou
osobu.
c) Česká republika
Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, je právnickou osobou (§ 6 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších přepisů, § 21 OZ). Česká republika je tedy jako taková právnická osoba a platí na
ní výše zmíněná ustanovení. Spolu s nimi je však ještě nutno získat pro založení obecně
prospěšné společnosti (i jiných právnických osob) povolení vlády. Vláda současně určí
ministerstvo, které bude plnit funkci zakladatele konkrétní obecně prospěšné společnosti.
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, 16 s.
32
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Dle § 18 odst. 2 OZ jsou právnickými osobami i jednotky územní samosprávy. Obce a
kraje mohou být zakladateli obecně prospěšné společnosti. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
stanoví bližší podmínky, resp. stanoví, jaký orgán obce či kraje rozhoduje o založení, o
jmenování orgánů obecně prospěšné společnosti apod.
ZOPS nestanoví maximální počet zakladatelů, je tedy možné, aby byl zakladatel pouze
jediný, nebo jich může být třeba i několik desítek. Při takovém velkém počtu zakladatelů je
ovšem nutné dbát na úpravu projevu vůle zakladatelů v zakládací smlouvě, neboť v případě,
že by taková úprava absentovala, mohlo by to paralyzovat v určitých situacích obecně
prospěšnou společnost a obecně prospěšná společnost by se mohla dostat až do bezvýchodné
situace.
ZOPS nestanoví omezení ani v možnosti kombinace zakladatelů, to znamená, že
zakladatelé mohou být právnické osoby společně s fyzickými osobami.
„Zajímavá je i otázka možnosti změny počtu zakladatelů. Právní úprava takovou možnost
neřeší. Právní postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti je odlišné od postavení
zakladatele obchodní společnosti. U obecně prospěšné společnosti se nejedná o postavení
zakládající majetkový vztah zakladatele k jím založené společnosti, kdy by bylo možné podíl
jako každý jiný majetek převádět na jinou osobu. Postavení zakladatele však představuje jistý
objem práv a povinností, u něhož právní předpisy převod explicitně nezakazují. Aplikační
praxe rejstříkových soudů otázku možnosti změny zakladatele vyřešila jejím připuštěním.
Akceptován je jak převod práv a povinností zakladatele na jinou osobu (změna v osobě
zakladatele), tak vzdání se práv a povinností zakladatele (snížení počtu zakladatelů).
S přihlédnutím k § 8 odst. 7 ZOPS lze dovodit, že není možné, aby se svých práv a
povinností vzdal jediný zakladatel, aniž by je převedl na jinou osobu tzn. aniž by došlo ke
změně v osobě zakladatele. Citované ustanovení vychází z existence jediného zakladatele,
který může zaniknout (právnická osoba) nebo zemřít, nikoliv se však svých práv vzdát, a
stanoví pro tento případ postup zajišťující, aby obecně prospěšná společnost měla osobu,
která je nositelem práv a povinností zakladatele. Pokud by se jediný zakladatel vzdal svých
práv a povinností s následným požadavkem výmazu z rejstříku obecně prospěšných
společností, bylo vzdání se práv a povinností neplatným úkonem i pro rozpor s § 3 a § 4 odst.
1 písm. a) ZOPS, z nichž vyplývá požadavek reálné existence zakladatele obecně prospěšné
společnosti.
39

Převod práv a povinností zakladatele na jinou osobu je smluvním vztahem mezi těmito
osobami bez možnosti ingerence obecně prospěšné společnosti. Z tohoto smluvního ujednání
musí být jednoznačně patrno, že osoba přejímající práva a povinnosti zakladatele je přejímá
v plném rozsahu. Přestože se jedná o smluvní vztah výhradně mezi jeho účastníky, musí s ním
být k realizaci jeho důsledků obeznámena obecně prospěšná společnost. Vzdání se práv a
povinností je jednostranným právním úkonem, jehož adresátem je obecně prospěšná
společnost.
Případné změny v osobách zakladatelů jsou možné pouze na základě jejich souhlasné vůle.
Není možné ukončení právního postavení zakladatele z vůle jakékoliv jiné osoby odlišné od
zakladatele.“33
K této věci se vyjádřil ve svém usnesení ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Cmo 360/2010 Vrchní
soud v Olomouci, který judikoval, že v případě obecně prospěšné společnosti lze u
zakladatelských práv a povinností připustit změnu subjektu, tato změna je odvislá od vůle
zakladatelů a jinak není ZOPS omezena. Změna osoby nositele těchto práv a povinností se
nepříčí ZOPS a může k ní dojít smlouvou (dohodou), tedy ke změně nositele zakladatelských
práv a povinností může dojít jejich převodem.
Je-li zakladatel zapisovaným údajem v rejstříku obecně prospěšných společností, pak
jeho zánik (např. úmrtí jediného zakladatele) je třeba v tomto rejstříku zaznamenat. Lze tak
učinit změnou zápisu osoby zakladatele (výmazem původního a zápisem jeho nástupce).
Skutkový děj, který předcházel uvedenému rozhodnutí, byl ten, že Krajský soud v
Ostravě rozhodl usnesením ze dne 19. 4. 2011 o provedení změny zápisu bydliště zakladatele
Ing. V. B. v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle O, vložce č. 227 a v části zápisu změny názvu, členů správní rady, členů dozorčí
rady, změny v osobách zakladatelů a způsobu jednání jménem společnosti, návrh ze dne 26.
8. 2010 zamítl. V odůvodnění uvedl, že po přezkoumání předložených listin (mimo jiné
dohody o postoupení zakladatelských práv a povinností ve společnosti ze dne 18. 12. 2009)
dospěl k závěru, že návrh na zápis změn je v uvedené části nedůvodný. Podle soudu prvního
stupně je zakladatel z povahy věci osoba, která obecně prospěšnou společnost založila a je
tedy zřejmé, že je tato osoba zakladatelem po celou dobu existence obecně prospěšné
společnosti a tedy tuto osobu nelze jakýmkoliv projevem vůle měnit. Soud prvního stupně
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
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dále ve svém odůvodnění uvedl, že dohoda o postoupení zakladatelských práv a povinností ze
dne 18. 12. 2009 je neplatná dle ustanovení § 39 OZ, neboť svým obsahem a účelem odporuje
ZOPS, nelze tudíž další kroky, učiněné novými zakladateli společnosti, to je odvolání a volba
členů správní a dozorčí rady a kroky učiněné novými členy správní rady považovat za platné.
Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včas odvolání, kterým požadoval změnu
napadeného usnesení tak, aby bylo návrhu vyhověno. Poukázal na to, že v aktuálně platném
znění ZOPS. zakladatelé mají svá práva také po samotném aktu založení a jejich úloha
nekončí vlastním založením. Další převod těchto zakladatelských práv v současně platném
znění ZOPS není dále definován, proto navrhovatel vychází z úvahy, že co není zakázáno, je
dovoleno. Rovněž poukázal na to, že novela označeného zákona vydaná pod č. 231/2010 Sb.
upravuje původní znění zákona v § 4 odst. 4 zněním, že zakládací listina může také vyloučit
přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu. Z toho podle navrhovatele vyplývá, že
pokud toto zakládací listina neobsahuje, tak se má za to, že přechod těchto práv na jinou
osobu je možný.
Vrchní soud v Olomouci usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k
dalšímu řízení. Vrchní soud v Olomouci své rozhodnutí takto odůvodnil:…“z obsahu
předloženého spisu odvolací soud zjistil, že návrhem došlým soudu prvního stupně dne 26. 8.
2010 se navrhovatel domáhal provedení změny zápisu v rejstříku obecně prospěšných
společností, a to konkrétně názvu, osob, jakožto členů správní rady a dozorčí rady
společnosti, změny adresy zakladatele Ing. V. B. a další změny v osobách zakladatelů. K
návrhu mimo jiné připojil dohodu o postoupení zakladatelských práv a povinností ze dne 18.
12. 2009 a další v návrhu označené listiny (viz bod V.). O tomto návrhu rozhodl soud nejprve
napadeným usnesením, v němž však návrhu vyhověl i ohledně požadavku na změnu názvu
společnosti (výrok I.) a tento rozpor mezi výrokem I. a výrokem II., v němž návrh zamítl mimo
jiné v té části, která se týkala zápisu změny názvu společnosti, odstraňoval označeným
opravným usnesením.
Odvolání v této věci je podáno toliko z důvodu nesprávného právního posouzení věci,
a to konkrétně otázky, zda lze práva a povinnosti zakladatele převést na jinou osobu, neboť
právě na tomto posouzení (na posouzení neplatnosti dohody o postoupení zakladatelských
práv a povinností, neboť ta z uvedeného důvodu svým obsahem a účelem má odporovat
zákonu o obecně prospěšných společnostech) založil soud prvního stupně své rozhodnutí.
Na řešení této otázky existují dva názory. První, představovaný názorem soudu
prvního stupně, vychází z pojmosloví v zákoně č. 248/1995 Sb. použitého, dle něhož lze
logicky dovodit, že zakladatelem společnosti může být toliko ta osoba, příp. ty osoby, které
společnost založily a nikoliv osoby další, jejich nástupci. Soud prvního stupně svůj názor dále
neodůvodnil. Lze se pouze domnívat, že je postaven na argumentu, že právo založit společnost
bylo vyčerpáno založením společnosti zakladatelskou smlouvou a takovéto právo nemůže
přejít ani být převedeno na jinou osobu, a proto zakladatelská práva a povinnosti nemohou
být převedena na třetí osoby – takový úkon by svým obsahem a účelem odporoval zákonu č.
248/1995 Sb. V případě přechodu práv zakladatele v důsledku např. jeho smrti nebo zániku (u
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právnické osoby) mohou přejít jen ta práva a ty povinnosti, které dosud existují a tedy nikoliv
právo společnost založit, což se v rejstříku obecně prospěšných společností promítne v části
ostatní skutečnosti. Pokud by převod práv a povinností zakladatele neměl odporovat zákonu,
nebylo by ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 248/1995 Sb., upravující přechod práv a
povinností zakladatele na právního nástupce potřebné, neboť i k přechodu těch práv a
povinností by došlo na základě ustanovení obchodního a občanského zákoníku. Tím, že v
uvedeném ustanovení zákon upravuje přechod práv a povinností zakladatele, dává najevo, že
toliko přechod těchto práv je možný.
Naproti tomu existuje názor, jehož nositelem je navrhovatel, a to že je-li možný
přechod práv a povinností zakladatele společnosti a zákon č. 245/1995 Sb. výslovně
nevylučuje převod těchto práv, je možný i jejich převod a nabyvatele těchto práv a povinností
je potřeba jako zakladatele zapsat do rejstříku obecně prospěšných společností.
Při rozhodování této věci u odvolacího soudu nakonec převážil druhý názor.
Podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce.
Podle ustanovení § 8 odst. 7 zákona č. 248/1995 Sb. zanikne-li jediný zakladatel bez
právního nástupce anebo zemře-li jediný zakladatel, rozhodne správní rada do 6 měsíců ode
dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele doví, o přechodu práv a povinností zakladatele
stanovených tímto zákonem na jinou osobu, nestanoví-li zakládací listina jinak; s tímto
přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě
podle věty první o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh
člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní zájem,
nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s
tímto přechodem vyslovit souhlas.
Podle ustanovení § 4 odst. 4, věta druhá, zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění
zakládací listina může také vyloučit přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu.
Odvolací soud je toho názoru, že mohou-li být práva a povinnosti zakladatele
způsobilým předmětem přechodu (viz ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 248/1995 Sb.) a
současně dává-li zákon č. 248/1995 Sb. v § 4 odst. 4 (v aktuálně platném znění) zakladatelům
možnost v zakládací listině vyloučit přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu
(jinak řečeno dává zakladateli či zakladatelům možnost se rozhodnout, zda bude či nebude
možná změna nositele těchto práv a povinností), není rozumného důvodu nepřiznat
zakladatelům společnosti možnost ovlivnit změnu nositele práv a povinností zakladatele i
jinak, než jejich přechodem. K tomuto závěru vedla odvolací soud i skutečnost, že změna v
osobě nositele těchto práv a povinností (změna osoby zakladatele), se ve společnosti neprojeví
jinak, než tak, že práva a povinnosti zakladatele od okamžiku změny vykonává či vykonávají
jiné osoby, než původní zakladatel či zakladatelé. Se samotnou změnou osoby zakladatele
zákon 248/1995 Sb. nespojuje žádné účinky. Nástupce zakladatele má stejná práva a
povinnosti, které v okamžiku změny jejich nositele měl původní zakladatel. Zánikem
zakladatele nedochází podle uvedeného zákona ani k zániku, resp. zrušení společnosti. Při
vědomí posledně zmiňované skutečnosti a skutečnosti, že nikdo nemůže být nucen setrvávat ve
společnosti (ani v obecně prospěšné společnosti) proti své vůli, není možno (není rozumného,
tedy logického ani právního důvodu) bránit takové osobě, aby účast ve společnosti ukončila.
Způsob takovéhoto ukončení účasti ve společnosti (jakým právním úkonem by se tak
mělo stát) je pro posouzení otázky možnosti převodu zakladatelských práv a povinností
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nevýznamný. Jako možný se však nabízí převod práv a povinností této osoby, jakožto
zakladatele či jednoho ze zakladatelů společnosti na třetí osobu, obdobně, jak k tomu dochází
např. u změny členů družstev. Zda předmětná dohoda o postoupení zakladatelských práv a
povinností je či není takovým úkonem, majícím všechny podstatné náležitosti pro jeho platnost
nutné, odvolací soud posuzovat nemusel a nemohl, neboť se touto pro posouzení této věci
významnou otázkou soud prvního stupně nezabýval, a šlo by tak o postup zapovězený
odvolacímu soudu ustanovením § 213 odst. 4 o. s. ř.
Mělo-li by být argumentováno tak, jak se nabízí v případě prvního názoru, že práva a
povinnosti zakladatele jsou založením společnosti spotřebována, pak odvolací soud je si této
skutečnosti vědom, neboť jednou založenou společnosti již podruhé založit nelze, avšak
poukazuje na to, že zakladatel má nejen práva a povinnosti vztahující se k založení
společnosti, ale že má řadu významných práv a povinností i po založení společnosti, které
zásadním způsobem ovlivňují existenci této společnosti. Z nich je třeba zmínit právo
obsazovat orgány společnosti jednotlivými osobami (správní a dozorčí radu), doplňovat
zakladatelskou listinu, např. o předmět doplňkových činností (ty dle § 13 odst. 2 zákona č.
248/1995 Sb. následně schvaluje správní rada), může měnit rozhodnutí o zrušení společnosti
(§ 8 odst. 2 cit. zákona) apod. Z uvedeného je tedy zřejmé, že úloha zakladatele nekončí
pouhým založením společnosti, ale že pro své řádné fungování a existenci společnost
zakladatele (osobu mající zakladatelská práva a povinnosti) potřebuje i po svém založení.
Z výše uvedeného vyplývá, že u zakladatelských práv a povinností lze připustit změnu
subjektu, tato změna je odvislá od vůle zakladatelů a jinak není zákonem 248/1995 Sb.
omezena. Podle názoru odvolacího soudu změna osoby nositele těchto práv a povinností se
nepříčí zákonu č. 248/1995 Sb. a může k ní dojít smlouvou (dohodou), tedy ke změně nositele
zakladatelských práv a povinností může dojít i jejich převodem.
K tomu je třeba ještě poznamenat, že dle § 8 odst. 7 zákona č. 248/1995 Sb. může
správní rada (příp. soud) rozhodnout o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou
osobu, nemá-li zaniklý jediný zakladatel nástupce a nevyloučil-li tuto možnost zakladatel v
zakládací listině. Co je smyslem tohoto ustanovení? Umožnit existenci takovéto společnosti
poté, co původní jediný zakladatel zanikne bez právního zástupce. Právní úprava tak po
vzniku společnosti vytváří podmínky její existence bez ohledu na existenci původního
zakladatele. Může-li o tom, kdo bude nositelem zakladatelských práv a povinností, rozhodnout
orgán společnosti či soud, proč by měla být tato možnost po vzniku společnosti odepřena
zakladateli. To je další argument pro závěr, že změna osoby zakladatele (nositele
zakladatelských práv a povinností) nemůže být a není v rozporu se smyslem zákona č.
248/1995 Sb., a to bez ohledu na to, zda k této skutečnosti došlo v důsledku převodu či
přechodu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že jak doktrína34, tak i judikatura se vyjadřuje kladně
k možnosti převodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu.
V rámci uvedeného rozhodnutí se Vrchní soud v Olomouci zabýval i otázkou nutnosti
zápisu změny zakladatele (při převodu zakladatelských práv a povinností na jinou osobu) do
rejstříku obecně prospěšných společností. Této problematice a závěrům Vrchního soudu
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v Olomouci se budu věnovat v části, která souvisí se vznikem obecně prospěšné společnosti a
s rejstříkovým řízením.
3.1.2. Zakládací listina
Ustanovení § 4 ZOPS se na rozdíl od ustanovení § 3 ZOPS novela č. 231/2010 Sb. dotkla.
Ustanovení bylo novelizováno zejména proto, aby bylo v souladu se zákonem č. 301/2001 Sb.
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Novela 231/2010
Sb. zrušila i ustanovení o možnosti obecně prospěšné společnosti zřídit fakultativně dozorčí
radu, neboť ta je od 1. 1. 2011 obligatorním orgánem obecně prospěšné společnosti.
Novelou 231/2010 Sb. došlo k zpřehlednění ustanovení § 4 ZOPS. V § 4 odst. 2 ZOPS
jsou uvedeny obligatorní náležitosti zakládacích dokumentů, v § 4 odst. 3 ZOPS pak
přehledný výčet fakultativních náležitostí, které mohou být v zakládacích dokumentech
obsaženy.
V § 4 odst. 1 ZOPS je stanoveno, že obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací
smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně
ověřena. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve
formě notářského zápisu.
Pokud obecně prospěšnou společnost zakládá jeden zakladatel, je nutné vyhotovit
zakládací listinu formou notářského zápisu postupem dle 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o
notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších přepisů.
Pokud obecně prospěšnou společnost zakládá více zakladatelů, uzavírají mezi sebou
zakladatelskou smlouvu. ZOPS stanoví, že podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny.
Zakladatelská smlouva je vícestranný právní úkon, jehož prostřednictvím zakladatelé
vymezují účel zakládané obecně prospěšné společnosti, obsahuje obligatorní náležitosti, které
stanoví ZOPS, případně další náležitosti dle ZOPS.
Ustanovení § 4 odst. 2 ZOPOS stanoví pod písmenem a) až j) obligatorní náležitosti
zakládací listiny. Tyto nutné náležitosti tvoří základ pro samotnou existenci obecně prospěšné
společnosti. Nedostatek těchto náležitostí má za následek absolutní neplatnost takového
právního úkonu dle ustanovení § 39 OZ. V případě, že je k rejstříkovému soudu podáván
návrh na zápis obecně prospěšné společnosti a je přiložena zakládací listina, která neobsahuje
všechny nutné náležitosti, je to jeden z důvodů, pro které může rejstříkový soud takový návrh
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zamítnout. Vznik obecně prospěšné společnosti neznamená nemožnost měnit zakládací
listinu, a to i ohledně obligatorních náležitostí.35
V § 4 odst. 2 písm. a) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
název, sídlo a identifikační číslo osoby zakladatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno,
popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození zahraničního zakladatele,
nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu.
V § 19a OZ je stanoveno, že právnické osoby mají svůj název, který musí být určen
při jejich zřízení. V případech stanovených v zákoně je součástí názvu právnické osoby i
označení právní formy. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „OBCHZ“)
stanoví ve svém ustanovení § 8 odst. 1, že obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel
zapsán v obchodním rejstříku.
V § 19c OZ je stanoveno, že při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo.
Sídlo právnické osoby je tedy nutnou podmínkou vzniku právnické osoby a každá právnická
osoba tak musí mít sídlo. V případě, že se právnická osoba zapisuje do veřejného rejstříku,
sídlo právnické osoby musí být v tomto rejstříku uvedeno.
Identifikační číslo osoby zakladatele je v České republice unikátní osmimístné
identifikační právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší
čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Český statistický úřad jako hlavní
autorita v oblasti statistické evidence ekonomických subjektů používá na základě vnitřní
normy zkratku IČO, ale protože zákon žádnou oficiální zkratku do roku 2010 nestanovoval,
prosadila se v jiných úřadech zkratka IČ. Od 1. července 2010 je oficiální zkratkou dle zákona
o základních registrech IČO. Přidělené IČO nesmí být přiděleno žádnému dalšímu subjektu, a
to ani v případě, že původní nositel již zanikl. Výjimkou je případ přeměny ekonomického
subjektu ze zákona nebo změna právní formy společnosti nebo družstva, kdy subjektu má být
ponecháno původní číslo. Každý subjekt může mít jen jedno IČO, a to i v případě, že se
zabývá více různými činnostmi. Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku s
obdobným postavením používá IČO subjektu, jehož je součástí, za nímž se v závorce připojí
číslice vyjadřující pořadí (uvedený kód) tohoto závodu v obchodním rejstříku.
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V případě zakladatele fyzické osoby se do zakládací listiny obligatorně zapisuje
jméno, příjmení a rodné číslo. V případě, že zakladatel zahraniční nemá přidělené rodné číslo,
tak stačí datum narození. U zakladatele fyzické osoby je také nutné uvést trvalý pobyt.
V § 4 odst. 2 písm. b) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
název a sídlo obecně prospěšné společnosti.
Název obecně prospěšné společnosti:
V § 2 odst. 2 ZOPS je stanoveno, že název obecně prospěšné společnosti musí
obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby
nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
Název obecně prospěšné společnosti společně s označením charakterizuje každou
obecně prospěšnou společnost a odlišuje od jiných právnických osob. Vlastní název odlišuje
obecně prospěšné společnosti mezi sebou.
V ZOPS není určeno, na jaké pozici v názvu má být spojení „obecně prospěšná
společnost“ nebo zkratka „o. p. s.“ použita. V praxi se toto spojení připojuje za vlastní název
společnosti, ovšem z dikce zákona není vyloučeno umístění tohoto spojení na jinou pozici.
Při výběru názvu je pak nutno brát zřetel na již existující právnické osoby a jejich
obchodní firmy či názvy. Není možno použít již existující název či označení. Jednotlivé názvy
a firmy od sebe musí být rozeznatelné. Pro obchodní společnosti samotný odlišný dodatek
k rozlišení formy nestačí. Obecně prospěšná společnost sice není obchodní společností, ale
pouze rozdílným dodatkem za názvem (zde „o. p. s.“ nebo „obecně prospěšná společnost“) by
mohlo dojít k záměně více subjektů, což je pro právo nepřijatelné. Domnívám se proto, že §
10 obchodního zákoníku by měl být analogií aplikován i na obecně prospěšné společnosti, a
to zejména z toho důvodu, že § 5 ZOPS je určeno použití obchodního zákoníku pro oblast
rejstříkového řízení resp. rejstříku, jehož součástí je mimo jiné i zkoumání předpokladů pro
zápis právnické osoby a to včetně náležitostí, kterými je např. i dostatečně rozlišující název.
Výše zmíněné však vyvrací sama existence shodných kmenů názvů právnických osob
zapsaných ve veřejných rejstřících například pro nadaci a obecně prospěšnou společnost. Zde
je jediným rozlišením těchto právnických osob odlišný dodatek.
Ochrany názvu se může obecně prospěšná společnost domáhat dle ustanovení § 19b
odst. 2 OZ, který stanoví, že při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se
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domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je
možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích
Název obecně prospěšné společnosti je tedy chráněn erga omnes před neoprávněným
užitím jiným subjektem podle § 19b odst. 2 OZ, a to od svého zápisu do rejstříku až po jeho
výmaz. Za neoprávněné užití je možno žádat např. i přiměřené zadostiučinění v penězích, jak
uvádí sám občanský zákoník. Uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění (nemajetková
újma) nevylučuje možnost uplatnit i náhradu škody (§ 420 OZ) a bezdůvodné obohacení (§
451 OZ). Dále je možno využít i obecné prostředky ochrany jako je svépomoc a ochrana
pokojného stavu. Stejně jako firma obchodních společností je název právnické osoby chráněn
§ 47 obchodního zákoníku před užitím názvu společnosti, pokud je toto jednání způsobilé
vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikatelem, firmou,
zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.
Sídlo obecně prospěšné společnosti:
OZ stanoví v § 19c odst. 1, že sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to
odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti. Je tedy možné, aby obecně
prospěšná společnost měla své sídlo v bytě, ale je nutné vždy zvážit, zda takové sídlo není
v rozporu s účelem obecně prospěšné společnosti nebo zda není v rozporu s rozsahem
činnosti, kterou obecně prospěšná společnost vykonává. Dle § 37 obchodního zákoníku je
nutné při zápisu sídla do rejstříku doložit právní důvod užívání nemovitosti. Pokud
nemovitost poskytuje obecně prospěšné společnosti třetí osoba, je nutné získat souhlas takové
osoby s umístěním sídla obecně prospěšné společnosti, kde bude podpis poskytovatele
nemovitosti úředně ověřen. Tento souhlas nesmí být při podání k rejstříku obecně
prospěšných společností starší více jak tři měsíce.
Obecně prospěšná společnost může mít pouze jedno sídlo. Sídlo lze kdykoliv změnit.
OZ stanoví, že zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její
zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Takový postup se
doporučuje, neboť v případě, že by chtěla obecně prospěšná společnost měnit své sídlo, není
nutné měnit zakládací listinu, ale stačí pouze návrh na změnu sídla podat rejstříkovému
soudu, ten takovou změnu provede, pokud se adresa dá podřadit pod sídlo, které je uvedeno
v zakládací listině.
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OZ stanoví v § 19c odst. 3 ochranu třetích osob pro případ, že se zapsané sídlo obecně
prospěšné společnosti neshoduje se sídlem skutečným. V takovém případě nemůže obecně
prospěšná společnost, proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku,
namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.
V § 4 odst. 2 psím. c) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat.
Druh obecně prospěšných služeb:
„V zakládací listině musí být specifikovány jednotlivé druhy obecně prospěšných
služeb, které z rozhodnutí zakladatele bude obecně prospěšná společnost poskytovat. Způsob
pojmenování obecně prospěšných služeb není nijak právně upraven, ZOPS vymezuje obecně
prospěšnou službu pouze znaky jejího poskytování. Jak mají být jednotlivé obecně prospěšné
služby nazvány, je věci uvážení zakladatelů a po vzniku obecné prospěšné společnosti toho
z orgánů obecně prospěšné společnosti, jemuž zakladatel v zakládací listině svěří pravomoc
rozhodovat o změně druhů obecně prospěšných služeb. Pro formulaci jednotlivých druhů
obecně prospěšných služeb lze jako vodítko využít definování živností v přílohách
živnostenského zákona, a to zejména v případech, kdy mají být jako obecně prospěšné služby
poskytovány služby, k jejichž výkonu se vyžaduje splnění zvláštních podmínek“.36
V § 4 odst. 2 psím. d) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb:
ZOPS stanovuje povinnost určení podmínek pro poskytování prospěšných služeb.
Základní pravidlo je zmíněno již v ZOPS, kde je uvedeno, že podmínky musí být předem
stanoveny a musí být stejné pro všechny uživatele. Další podmínky poskytování služeb je pak
nutno uvést již v zakládacím dokumentu. Tyto podmínky by měly být dostatečně určité a
nemohou být určeny jen velice rámcově a poté ponechány na uvážení některému z orgánu
společnosti např. správní radě. V tomto případě judikoval Vrchní soud v Praze ve svém
rozhodnutí ze dne 30. 11. 2001 sp. zn. 32 Odo 867/2002, kdy společnosti byl zamítnut návrh
na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností z tohoto důvodu, že zakladatelský
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, 27 s.
36

48

dokument dostatečně neurčil podmínky poskytování služeb. Jediné rozhodnutí bylo
ponecháno na správní radě, kdy zakládací dokument neupravoval ani základní pravidla či
mantinely pro následné určení pravidel správní radou.
V zakládacím dokumentu není nutné určit podmínky provozování doplňkových
činností či jiných doplňkových služeb, i kdyby byly součástí zakládacího dokumentu.
Ustanovení §4 odst. 2 písm. d) ZOPS se tedy vztahuje pouze na obecně prospěšné služby.
(Jak je zřejmé již z jazykového výkladu jmenovaného ustanovení.)
Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí NS ČR čj. 32 Odo 867/2002-73 judikoval, že:
...“podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb pak musí obsahovat
podle ustanovení § 4 odst. 2 písmeno d) zák. o o.p.s. zakládací listina. Ta musí být ohledně
druhu a podmínek poskytovaných služeb natolik podrobná, aby z ní bylo zřejmé, jaké
podmínky musí být splněny pro poskytnutí služby. Jde přitom o obecné podmínky, určující
základní rámec pro poskytování obecně prospěšných služeb, či přístup uživatelů (adresátů) k
těmto službám, které musí být pro všechny uživatele stejné. Obecnost nebo podrobnost
podmínek pro poskytování služeb je vždy nutné posuzovat ve vztahu ke konkrétní společnosti
právě se zohledněním druhů poskytovaných služeb, neboť ty jsou určující pro stanovení
podmínek pro jejich poskytování. Zásadně však každému uživateli musí být ze zakládací listiny
zřejmé, jaké podmínky musí splnit pro to, aby mu určitý druh služby byl poskytnut, a je
nepřípustné, aby jejich absence v zakládací listině byla nahrazována výkladem. Tím na druhé
straně není vyloučeno, aby další upřesnění podmínek pro poskytování služeb prováděla
správní rada, a to zejména ve vztahu ke službám, u nichž se podmínky jejich poskytování mění
v čase. U některých druhů služeb se takový postup může dokonce jevit nanejvýš vhodným
(např. konkrétní údaje o konání výběrového řízení pro poskytnutí služby apod.). Vždy však
musí jít o upřesnění, které pouze doplní podmínky uvedené v zakládací listině, nikoliv je
samostatně určí, neboť taková úprava by znamenala obcházení ustanovení § 4 odst. 2
písmeno d) zák. o o.p.s.“
Obecně prospěšné služby:
„Obecně prospěšná služba není právně definována. Obecná prospěšnost patří mezi tzv.
neurčité pojmy, jako jsou např. „dobré mravy“, „obecné blaho“. Pojem „obecná prospěšnost“
lze charakterizovat dichotomií „obecně prospěšný – individuálně prospěšný“.

Obecně

prospěšné svědčí předem neurčitelnému okruhu zájemců na rozdíl od individuálně
prospěšného, které svědčí konkrétní osobě. Obecná prospěšnost je pojmem proměnlivým
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v prostoru i čase. Posouzení toho, co je obecně prospěšné je tedy v pravomoci rejstříkového
soudu, který v každém jednotlivém případě posuzuje, zda u obecně prospěšné služby
navrhované k zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností zápis povolí.
Rejstříkové soudy při rozhodování o obecně prospěšných službách pro určení obecné
prospěšnosti postupují často s využitím analogie zákona (analogia legis) a aplikují i na obecně
prospěšné společnosti ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „ NadZ“), který
definuje obecně prospěšné cíle, k jejichž dosahování lze založit nadaci a nadační fond.
Obecně prospěšným cílem je dle citovaného ustanovení NadZ 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. Využití
analogie legis je však limitováno tím, že ustanovení §1 odst. 1 NadZ obsahuje toliko
demonstrativní výčet možných obecně prospěšných cílů. Pokud obecně prospěšné služby,
k jejichž zajišťování je obecně prospěšná společnost zakládána nelze subsumovat pod účely
uvedené v NadZ, musí soudy rozhodnout na základě svého uvážení“.37
V § 4 odst. 2 písm. e, f, g, h stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu
neurčitou,
jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození,
nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady, jméno, popřípadě jména a
příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele obecně prospěšné společnosti (dále jen „ředitel“);
u cizince jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné
číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území České republiky, jméno,
popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady; u cizince jméno,
popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území České republiky.
V § 4 odst. 2 psím. i) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li vkládány, u
nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadcem.
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ZOPS nestanoví vkladovou povinnost, uvedené ustanovení pouze stanovuje
obligatorní náležitosti zakládací listiny pro případ, že se zakladatel nebo zakladatelé,
rozhodnou vložit do obecně prospěšné společnosti vklady. U majetkových vkladů je nutné
určit hodnotu takového vkladu a takový vklad označit, u nepeněžitého vkladu je nutné určit
jeho předmět a ocenění odborným odhadcem. ZOPS nestanoví povinnost ohodnotit
nepeněžitý vklad znaleckým posudkem, jak je to například stanoveno v obchodním zákoníku.
„Obecně prospěšná společnost není podle ZOPS právnickou osobou, která by byla
tvořena majetkovým substrátem. Zakladatel obecně prospěšné společnosti nemá ve vztahu
obecně prospěšné společnosti vkladovou povinnost. Pro případ, že se zakladatel rozhodne
vložit do obecně prospěšné společnosti majetek, stanoví zákon povinnost uvést v zakládací
listině označení majetkového vkladu resp. majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, a u
nepeněžitého vkladu specifikaci jeho předmětu a jeho ocenění odborným odhadcem.
Zakladatel činí úkon, kterým se zavazuje vložit do jím založené obecně prospěšné
společnosti majetek obvykle při založení obecně prospěšné společnosti. Vklad nemusí být
poskytnut najednou, zakladatel se může zavázat vklad poskytnout postupně v jím zvoleném
režimu. Není vyloučeno, aby se zakladatel i během existence obecně prospěšné společnosti
dodatečnou úpravou zakládací listiny (dodatkem) zavázal k poskytnutí vkladu“.38
Zakladateli, který poskytl vklad do obecně prospěšné společnosti, nevzniká žádný
majetkový nebo finanční podíl na obecně prospěšné společnosti jako je to např. v případě
společníka společnosti s ručením omezeným. Jak již bylo vymezeno výše, tak obecně
prospěšná společnost není korporací ani nadací a vklad zakladatele se neodráží žádným
způsobem na podílu – jako majetkové hodnotě, na obecně prospěšné společnosti. V této
souvislosti hovoříme o souboru zakladatelských práv a povinností.
V § 4 odst. 2 psím. i) stanoví ZOPS, že zakládací listina obsahuje:
možnost odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady
a ředitele.
Uvedené ustanovení bylo vloženo do ZOPS novelou č. 231/2010 Sb. Tato změna
souvisí s ostatními změnami ZOPS, které byly provedeny právě novelou č. 231/210 Sb.
Předchozí úprava neumožňovala odměňování orgánů obecně prospěšné společnosti.
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, s. 28.
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Stanovení možnosti odměňování členů správní rady a dozorčí rady je vázáno i na skutečnost,
že podle nové konstrukce fungování obecně prospěšné společnosti mají členové správní rady
a dozorčí rady vysokou míru odpovědnosti za fungování obecně prospěšné společnosti.
Z uvedeného ustanovení vyplývá možnost stanovení odměňování. Toto ustanovení je
tedy nutné vykládat tak, že zakládací listině má být stanoveno, zda vůbec bude odměna
poskytována a v případě, že ano, tak by měl být určen způsob odměňování, resp. v jakých
situacích a za splnění jakých podmínek bude odměna poskytnuta. Důležité je také stanovit,
kdo o odměně pro orgány obecně prospěšné společnosti rozhodne.
Ze zákona ovšem nevyplývá, že by zakládací listina měla stanovit přímo výši odměn
pro členy jednotlivých orgánů obecně prospěšné společnosti, v zakládací listině má být předně
uvedeno, zda se budou poskytovat odměny a stanovit způsob takového odměňování.39
V § 4 odst. 3 ZOPS jsou stanoveny fakultativní náležitosti zakládací listiny.
Zakládací listina může stanovit podmínky změn určeného druhu poskytovaných
obecně prospěšných služeb. Tato ustanovení je odrazem pojetí, že zakladatel je ten, kdo tvoří
primární vůli obecně prospěšné společnosti, resp. kdo stanoví účel obecně prospěšné
společnosti. Dává tedy možnost zakladateli, aby v zakladatelské listině stanovil, zda
umožňuje v průběhu života obecně prospěšné společnosti, aby se měnil druh poskytovaných
služeb, stanovil, zda si tuto vůli ponechává nebo ji svěřuje jinému orgánu obecně prospěšné
společnosti.
Zakládací listina může stanovit způsob jednání dozorčí a správní rady. Fakultativní je
uvedené ustanovení z toho důvodu, že ZOPS stanovuje základní a nezbytné procedurální
postupy tak, aby správní rada mohla plnit všechny nezbytné povinnosti, které ji ukládá ZOPS
i bez takové úpravy.
V zakladatelské listině můžou být zejména stanoveny postupy jednání správní rady,
odlišná usnášení schopnost apod. Pokud zakladatelská listina takové postupy neupravuje,
může si správní rada způsob jednání upravit ve statutu dle § 13 odst. 4 ZOPS.
Zakládací listina může stanovit volbu nebo jmenování určitého počtu členů správní
rady, popřípadě dozorčí rady na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh určité
právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy.
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, 29 s
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ZOPS stanoví v § 12 odst. 1, že členy správní rady jmenuje zakladatel, pokud
zakládací listina nestanoví něco jiného. Lze si tedy zřejmě představit výše popsanou
fakultativní možnost i bez takového návodu, který zákonodárce tímto ustanovením zakladateli
poskytl.
V zakládací listině může být tedy stanoveno, že například dva členy šestičlenné
správní rady obecně prospěšné společnosti bude navrhovat orgán obce, ve kterém má obecně
prospěšná společnost své sídlo. O jmenování takových navrhnutých členů bude rozhodovat
zakladatel, resp. zakladatelé budou rozhodovat volbou o takových navrhnutých členech.
Zakládací listina může stanovit možnost opětovného členství ve správní radě.
Zakládací listina může stanovit důvody pro odvolání člena správní nebo dozorčí rady
zakladatelem. „ZOPS v § 12 odst. 3 stanoví důvody, s nimiž je spojeno obligatorní odvolání
členů správní rady obecně prospěšné společnosti. Dále stanoví možnost, aby zakladatel
v zakládací listině vymezil další důvody pro odvolání člena správní rady. Důvody stanovené
zakladatelem v zakládací listině mohou být jak důvody sankční, tak důvody jiné. Sankční
důvody poskytují zakladateli obecně prospěšné společnosti možnost vymezit situace, kdy je
chování člena správní rady nepřijatelné pro obecně prospěšnou společnost a nejedná se o
situaci, kdy dochází přímo k porušení zákona, zakládací listiny nebo statutu obecně prospěšné
společnosti. Jinými důvody může být situace, kdy člen správní rady přestane splňovat
podmínky, pro které byl do správní rady ustanoven. Může se jednat o podmínky odborné, o
podmínky výkonu určité funkce apod.“40
Zakládací listina může stanovit podmínky zcizení nebo zatížení určitého majetku
vloženého nebo darovaného zakladatelem. Takovou úpravou může chránit zakladatel svůj
majetek, který vloží do obecně prospěšné společnosti, resp. který např. daruje obecně
prospěšné společnosti. Zakladatel může omezit nebo vyloučit zcizení takového předmětu
vkladu či daru, nebo může stanovit, jakým způsobem má být vklad využíván. Taková úprava
je pochopitelná z toho důvodu, že zakladatel poskytnuvší např. nějakou majetkovou hodnotu
obecně prospěšné společnosti nemá poté na osud takového svého vkladu či daru vliv poté
vliv. Obecně prospěšná společnost nakládá s takovým vkladem dále způsobem, který ZOPS
umožňuje.
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V § 3 odst. 4 ZOPS je stanoveno, že zakládací listina může také určit obecně
prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně
prospěšné společnosti s likvidací; může též stanovit, že určení takovéto obecně prospěšné
společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti.
Zakládací listina může také vyloučit přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu.
Uvedené ustanovení dává možnost zakladateli ovlivnit naložení s likvidačním
zůstatkem obecně prospěšné společnosti tím, že určí obecně prospěšnou společnost
oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku nebo tímto pověří správní radu, která takto
rozhodne v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti.

3.2.

Jednání obecně prospěšné společnosti v době od založení do jejího

vzniku
Důvodová zpráva k § 6 ZOPS
Před vznikem neziskové právnické osoby jednají v jejích věcech zakladatelé, kteří nesou
vlastní odpovědnost z tohoto jednání, protože nově zakládaný subjekt dosud neexistuje. Zákon
umožňuje neziskové právnické osobě odmítnout takové závazky, které jí brání naplnit účel,
pro který byla založena. Řeší se zde důsledky jednání zakladatelů v zájmu právní jistoty
třetích osob.
V § 6 upravuje ZOPS situace, kdy jedná za obecně prospěšnou společnost její
zakladatel v souvislosti s jejím vznikem, v období před vznikem obecně prospěšné
společnosti.
Jedná se o období, kdy obecně prospěšná společnost byla založena, ale ještě nevznikla,
nebyla tedy zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.
Ve věcech souvisejících se vznikem obecně prospěšné společnosti tedy za ni do jejího
vzniku jedná její zakladatel. Je-li zakladatelů více, jednají společně nebo jedná za ni ten z
nich, který byl k tomu písemně zmocněn.
Závazky, které z takového jednání vzniknou, přecházejí na obecně prospěšnou
společnost jejím vznikem. Obecně prospěšná společnost může do tří měsíců odmítnout takové
závazky, které ji brání naplnit účel, pro nějž byla založena. V takovém případě za nepřevzaté
závazky odpovídá zakladatel, popřípadě zakladatelé společně a nerozdílně.
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ZOPS stanoví přímo, že za obecně prospěšnou společnost před jejím vznikem může
jednat jenom zakladatel či zakladatelé. Jen v takovém případě přecházejí, ze zákona, po
vzniku obecně prospěšné společnosti na ni takové závazky.
Zajímavé je porovnat úpravu uvedenou v § 6 ZOPS s úpravou v obchodním zákoníku.
V § 64 odst. 1 obchodního zákoníku je stanoveno, že ten kdo jedná jménem společnosti před
jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán; jedná-li více osob, jsou zavázány společně a
nerozdílně. Jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do
tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost zavázána od
počátku.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že obchodní zákoník stanoví primárně pravidlo, že
kdokoliv kdo jednal jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání vázán sám.
Obchodní zákoník ani nezužuje takové jednání jen na jednání, které souvisí se vznikem
společnosti.
U obecně prospěšné společnosti je přímo stanoveno, že za na ni před jejím vznikem a
v souvislosti s jejím vznikem jedná zakladatel či zakladatelé.
Obchodní zákoník dále stanoví, že jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán
společnosti tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání
byla společnost zavázána od počátku.
ZOPS v § 6 odst. 2 upravuje opačný přístup, když stanoví, že pokud jsou kumulativně
splněny dvě zákonné podmínky:
a) jedná se o věci, které souvisejí se vznikem obecně prospěšné společností a
b) jednal zakladatel či zakladatelé,
tak takové závazky přecházejí na obecně prospěšnou společnost ze zákona dnem vzniku
obecně prospěšné společnosti.
ZOPS ovšem dává možnost takové závazky odmítnout, a to v případě, že jde o takové
závazky, které brání obecně prospěšné společnosti naplnit účel, pro nějž byla založena a
zároveň takové odmítnutí učiní do tří měsíců od svého vzniku.
Dle mého názoru, pokud jsou splněny podmínky pro zákonné převzetí závazků, tak
dnem vzniku obecně prospěšné společnosti přecházejí ze zákona na obecně prospěšnou
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společnost. Takže určitý okamžik po svém vzniku tyto závazky obecně prospěšná společnost
má. Zákonná formulace ve znění, že za nepřevzaté závazky odpovídá zakladatel, popřípadě
zakladatelé společně a nerozdílně je tak dle mého nepřesná. Správně by mělo být
uvedeno…“za odmítnuté závazky…“.
Pokud by tedy za obecně prospěšnou společnost před jejím vnikem, v souvislosti
s jejím vznikem, jednal například ředitel nebo by jednala za ni správní rada, takové závazky
samozřejmě na obecně prospěšnou společnost nepřechází. A ředitel i správní rada, resp. každý
její člen, by odpovídali za takové závazky společně a nerozdílně.
To je rozdíl od úpravy v obchodím zákoníku, kde jménem společnosti před jejím
vznikem může jednat kdokoliv, například jednatel společnosti s ručením omezeným.
Důležitý rozdíl je v tom, že jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti
tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla
společnost zavázána od počátku. Kdežto u obecně prospěšné společnosti takové schválení
nepřipadá v úvahu. Musí tedy nanejvýš nastoupit klasické instituty, které nabízí občanský
zákoník, to je převzetí dluhu apod. Ovšem za situace, kdy v občanském zákoníku není
upraven institut „postoupení smlouvy“ bude takové počínání obecně prospěšné společnosti
minimálně ztíženo.
NOZ ve svém § 1895 upravuje nově postoupení smlouvy, a to tak, že nevylučuje-li to
povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze
smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo
dosud splněno.
Zásadní otázkou také je, jaké jednání bude posuzováno jako jednání, které souvisí se
vznikem obecně prospěšné společnosti. Dle mého názoru půjde o záležitosti, které souvisejí
například se sídlem společnosti, kupní smlouva na nemovitosti, nájemní smlouvy apod., dále
smlouvy, které souvisejí s údržbou takové nemovitosti, to znamená smlouvy na dodávky
elektřiny, tepla atd. Dále jednání, které souvisí s uzavíráním pracovněprávních poměrů,
například s ředitelem či ostatními zaměstnanci.
Další zásadní otázkou je posuzování závazků, které obecně prospěšná společnost
odmítne. To jsou takové závazky, které brání naplnit účel, pro které byla obecně prospěšná
společnost založena.
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3.3.

Vznik obecně prospěšné společnosti

Důvodová zpráva k § 5 ZOPS
Ve smyslu § 19 odst. 2 občanského zákoníku je odlišováno založení neziskové právnické osoby
od jejího vzniku. Teprve dnem jejího zápisu do veřejného seznamu (do rejstříku neziskových
právnických osob) je proces vzniku završen. Zápis do rejstříku má konstitutivní charakter,
proto soud zmocněný k vedení rejstříku přezkoumává formální náležitosti pro zápis i
deklarovaný účel. Vedením rejstříku neziskových právnických osob jsou pověřeny rejstříkové
soudy, které vedou i obchodní rejstřík. Jak vyplývá z § 5 odst. 6, vztahují se na vedení
rejstříku neziskových právnických osob přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku, zvláště ve
věcech provádění a zveřejňování zápisů, jejich nahlašování orgánům státní správy atd.
Podmínkou všech činností neziskové právnické osoby je plné respektování předpisů, které se
na tyto činnosti vztahují, tedy včetně prokazování odborné způsobilosti a případného
akreditačního řízení.
Důvodová zpráva k § 5 Novely ZOPS
Nová formulace navazuje na úpravu v § 4 odst. 2 písm. a) a f) a v § 5 odst. 3 písm. b) a c) a
upravuje se také v souladu s § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaná úprava je též reflexí toho, že ředitel je navrhován jako statutární orgán. Jako
takový bude obligatorně zapisován do rejstříku obecně prospěšných společnosti. Navrhovaná
úprava vychází z toho, že dozorčí rada je již při stávající úpravě obligatorním orgánem
obecně prospěšné společnosti, tj. je zřízena u každé obecně prospěšné společnosti.
V § 5 odst. 1 ZOPS je stanoveno, že obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do
rejstříku obecně prospěšných společností. Rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem
k vedení obchodního rejstříku.
Dle § 9 odst. 3 písm. a) občanského soudního řádu je takovým příslušným soudem
v prvním stupni krajský soud. Místně příslušným je krajský soud, v jehož obvodu má obecně
prospěšná společnost sídlo.
Význam těchto rejstříků spatřuje teorie i aplikační praxe v principu publicity.
Rozeznáváme princip materiální a formální publicity. Principem publicity v materiálním
smyslu nebo také veřejné důvěry (víry) rozumíme řešení právních účinků zápisů v obchodním
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rejstříku, které je vedeno především zájmem na ochraně dobré víry třetích osob. Princip
publicity ve formálním smyslu znamená rozsah přístupnosti evidence pro veřejnost.41
Obecně prospěšná společnost vzniká ke dni svého zápisu do rejstříku obecně prospěšných
společností. Z ustanovení § 200da odst. 7 občanského soudního řádu vyplývá, že rejstříkový
soud provede zápis obecně prospěšné společnosti ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však
ke dni jeho provedení. Rozhoduje-li rejstříkový soud o zápisu usnesením, provede se zápis až
po právní moci usnesení o povolení zápisu. Běžná bude ta praxe, že po doručení usnesení se
navrhovatel vzdá práva na odvolání, v takovém případě dnem, kdy se navrhovatel vzdal
možnosti práva na odvolání, usnesení nabývá právní moci a obecně prospěšná společnost
vzniká jako právnická osoba se všemi právy a povinnostmi.
Z uvedeného je zřejmé, že takový zápis do rejstříku obecně prospěných společností má
konstitutivní účinky. To znamená, že zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a
povinnosti, které tu před tím nebyly.
Obecně prospěšná společnost se stává právnickou osobou s právní subjektivitou a
způsobilostí k právním úkonům. Zakládá se její deliktní i trestněprávní odpovědnost. Stává se
právnickou osobou dle OZ a obecně prospěšnou společností dle ZOPS se všemi právy a
povinnostmi.
Dle § 5 odst. 2 ZOPS návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně
prospěšných společností podává zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně
zmocněná. K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a doklad o vzniku a trvání
zakladatele, je-li právnickou osobou. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení
obecně prospěšné společnosti.
ZOPS stanoví, kdo podává návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku
obecně prospěšných společností a stanoví přílohy, které k takovému návrhu musí být
přiloženy.
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole mé rigorózní práce, může být zakladatelem
fyzická osoba, právnická osoba nebo Česká republika. Procesní způsobilost fyzické a
právnické osoby k účasti na rejstříkovém řízení je stanovena v § 20 občanského soudního
řádu, který stanoví, že před soudem může účastník samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém
má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.
U fyzické osoby je taková procesní způsobilost spojena se zletilostí a u právnických
osob se vznikem právnické osoby.
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Jak stanoví ZOPS, zakladatel se může dát písemnou plnou mocí zastoupit při podávání
návrhu na zápis obecně prospěšné společnosti, resp. při rejstříkovém řízení. Zakladatel se
může nechat zastoupit i advokátem či notářem, a to dle stanovení § 24, 25 a 25a občanského
soudního řádu.
„Návrh na zápis obecně prospěšné společnosti se podává na zvláštním formuláři.
Zvláštní formulář je upraven ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 392/2008 Sb., která
novelizuje vyhlášku č. 250/2005 Sb. Vyhlášku vydalo ministerstvo spravedlnosti na základě
zmocňovacího ustanovení §200c odst. 2 OSŘ.“42
K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina. Taková zakládací listina musí
obsahovat všechny obligatorní náležitosti, které stanoví § 4 odst. 2 ZOPS.
„Obligatorní přílohou k návrhu na zápis obecně prospěšné společnosti je zakládací

listina, která dokládá založení obecně prospěšné společnosti. Zakládací listina musí obsahovat
údaje uvedené v § 4 ZOPS. Soud v řízení zkoumá zakládací listinu v jejím celém obsahu tedy
i údaje, které do rejstříku nezapisuje. Přezkum je prováděn proto, že soud posuzuje, zda
zakládací listina, která je podkladem pro zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku
obsahuje všechny obligatorní náležitosti stanovené §4 ZOPS. Předmětem přezkumu je
zejména vymezení podmínek poskytování obecně prospěšných služeb.
Je otázkou, do jaké míry může soud toto hodnotit při zápisu obecně prospěšné společnosti
do rejstříku. Rámcem pro hodnocení zřejmě zůstává § 37 a § 39 OZ o případných důvodech
neplatnosti právního úkonu. Pokud by byla z takového důvodu neplatnou podstatná náležitost
právního úkonu, v posuzovaném případě zakládací listiny, byl by neplatným celý právní úkon,
to je celá zakládací listina. A nemohl by být učiněn zápis obecně prospěšné společnosti do
rejstříku právě pro nedostatek v zakládací listině (pro její absolutní neplatnost). Pokud má být
právní úkon učiněn mimo jiné určitě a srozumitelně, má být zakládací listina zejména
v podstatných náležitostech natolik určitá a srozumitelná, aby mohl být proveden zápis do
rejstříku na jejím základě. Bude záležet na každém posuzovaném případu, v jaké míře
určitosti a srozumitelnosti budou uvedeny i podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně
prospěšných služeb, aby soud dospěl při zápisu k závěru, že předkládaná zakládací listina je
způsobilá k prokázání založení obecně prospěšné společnosti, to znamená, že je platná. Soudy
však budou muset rozlišovat určitou míru konkrétnosti od určitosti a srozumitelnosti tak, aby
všem adresátům obecně prospěšných služeb bylo z ujednání o podmínkách poskytování
jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb patrné, jaké tyto podmínky jsou. Problém
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může způsobovat při zápisu i uvedení druhu obecně prospěšných služeb, které má obecně
prospěšná společnost poskytovat, a to ve smyslu aplikace ustanovení § 2 odst. 1 písm. b)
ZOPS“43
K návrhu na zápis musí být přiložen i doklad o vzniku a trvání zakladatele, je-li
právnickou osobou. To se bude prokazovat výpisem z příslušného rejstříku či zakladatelskými
dokumenty příslušné právnické osoby.
Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné společnosti.
Obecně prospěšná společnost je založena v okamžiku, kdy je perfektní zakládací smlouva
podepsána všemi zakladateli nebo když je vyhotovena perfektní zakládací listina notářským
zápisem. Od této chvíle běží zakladateli devadesáti denní lhůta k podání návrhu k příslušnému
rejstříkovému soudu.
Zajímavá je otázka, zda takováto lhůta je propadná nebo pouze pořádková a jaké má
nedodržení této lhůty následky.
Názory doktríny se různí, tak například Plíva44 považuje tuto lhůtu za pořádkovou a
její zmeškání neznamená, že by nebylo možné návrh na zápis podat po jejím uplynutí.
Ovšem nabízí se otázka, jakým způsobem se k takovému návrhu postaví rejstříkový
soud.
Opačný názor je uveden v komentáři k ZOPS45…“zákon stanoví též lhůtu pro podání
návrhu na zápis. Lhůta devadesáti dnů uvedená v ustanovení § 5 odst. 2 ZOPS je speciální
lhůtou k ustanovení § 32 odst. 3 obchodního zákoníku, kde je stanovena lhůta pro podání
návrhů i zápisů změn. Lhůta dle tohoto ustanovení „bez zbytečného odkladu po vzniku
rozhodné skutečnosti“ může při odkazované analogii iuris v ustanovení § 5 odst. 5 ZOPS pro
podání návrhu na zápis změn u obecně prospěšné společnosti zakládat ve smyslu ustanovení §
31 odst. 2 obchodního zákoníku právo podat návrh na zápis změn osobě, která na něm doloží
právní zájem (a k návrhu přiloží předepsané listiny).
Lhůta devadesáti dnů pro podání návrhu na zápis počíná plynout od založení obecně
prospěšné společnosti, a začíná se počítat den následující po založení. Společnost je založena
dnem, kdy je zakládací listina podepsaná všemi zakladateli. Nejpozději poslední den lhůty
musí být u soudu podán návrh na zápis do rejstříku.
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Zákon sám nestanoví žádnou sankci spojenou s marným uplynutím lhůty, a to ani pro
zánik, resp. zrušení založené společnosti. Jedná se však o kogentní ustanovení, jehož porušení
znamená, že soud návrh na zápis obecně prospěšné společnosti podaný po uplynutí devadesáti
denní lhůty po založení obecně prospěšné společnosti, zamítne. Pro odmítnutí dle § 200d odst.
1 občanského soudního řádu není důvod. Je otázkou, co měl zákonodárce na mysli při
stanovení devadesáti denní lhůty pro podání návrhu na zápis počítané od založení obecně
prospěšné společnosti. Obdobná lhůta – devadesát dnů od založení společnosti – je uvedena v
ustanovení § 62 odst. 1 obchodního zákoníku při zápisu obchodní společnosti do obchodního
rejstříku. Na toto ustanovení již sice odkaz pod čarou k ustanovení § 5 odst. 5 ZOPS
nedopadá, ale text je totožný. Je otázkou, zda analogií iuris by bylo možné použít ustanovení
poslední věty § 62 odst. 1 obchodního zákoníku i pro případ marného uplynutí lhůty
stanovené pro podání návrhu na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností. Obchodní
zákoník s marným uplynutím lhůty spojuje nemožnost již na základě průkazu podnikatelského
oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Jelikož však obecně prospěšná
společnost k zápisu druhu obecně prospěšných služeb nemá předepsaný žádný průkaz
podnikatelského oprávnění, zřejmě s tímto následkem není možné u obecně prospěšné
společnosti spojit marné uplynutí stanovené devadesáti denní lhůty. Nutno uvést, že
v ustanovení § 5 odst. 2 poslední věta ZOPS, je tatáž úprava, která byla v příslušném
ustanovení obchodního zákoníku před novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. Je však
možno uzavřít, že marným uplynutím lhůty stanovené v ustanovení § 5 odst. 2 ZOPS by došlo
k porušení tohoto ustanovení a návrh by měl být zamítnut právě z tohoto důvodu. V případě
uzavření nové zakládací listiny (event. i s totožnými údaji) je možno podat (samozřejmě
v příslušné lhůtě devadesáti dnů) návrh na zápis takto nově založené obecně prospěšné
společnosti.“
ZOPS stanoví v § 5 odst. 3 povinné údaje, které se zapisují do rejstříku obecně
prospěšných společností.
Je to název, sídlo a identifikační číslo osoby obecně prospěšné společnosti;
identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru. Název je
rejstříkovým soudem posuzován zejména z hlediska zaměnitelnosti s již zapsanými
právnickými osobami.
Do rejstříku obecně prospěšných společností se dále povinně zapisuje název, sídlo a
identifikační číslo zakladatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a
příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné
číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, je-li zakladatelem fyzická osoba.
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Do rejstříku obecně prospěšných společností se zapisuje také jméno, popřípadě jména
a příjmení, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo
přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady, jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a
trvalý pobyt ředitele; u cizince jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum
narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území
České republiky a jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt členů
dozorčí rady; u cizince jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození,
nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresu místa pobytu na území České
republiky.
Z výše uvedeného je zřejmé, jaké náležitosti musí obsahovat návrh na zápis obecně
prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností. Mimo perfektní zakládací
listinu jsou to také náležitosti, které souvisejí s jednotlivými orgány obecně prospěšné
společnosti.
Rejstříkový soud u správní rady kontroluje, zda obsahuje zakládací listina správný
zákonem dovolený počet členů správní rady. To, zda není více jak jedna třetina členů správní
rady v pracovněprávním poměru k obecně prospěšné společnosti lze zkontrolovat zřejmě při
prvozápisu nelze, resp. rejstříkovému soudu se to dokládá příslušným prohlášením každého
člena správní rady. Rejstříkový soud může ovšem zkoumat, zda nedochází k neslučitelnosti
funkcí členů správní rady s členstvím v dozorčí radě. Členové správní rady musí prokazovat
bezúhonnost, k návrhu přiloží zakladatel výpis z rejstříků trestů každého člena správní rady.
Pokud po založení obecně prospěšné společnosti zasedala správní rada a zvolila do svého čela
předsedu, lze doložit k návrhu na zápis také dokumentaci o zasedání správní rady a o volbě
předsedy správní rady.
Rejstříkový soud u prvozápisu kontroluje, zda byl zvolen ředitel obecně prospěšné
společnosti ze zakládací listiny. Při dalších změnách je nutné doložit doklad o jmenování
ředitele správní radou. Ředitel musí prokázat svou bezúhonnost, to se doloží jeho výpisem
z rejstříku trestů. Rejstříkový soud dále zkoumá neslučitelnost ředitel obecně prospěšné
společnosti s členstvím ve správní a dozorčí radě obecně prospěšné společnosti. „Jelikož se do
sbírky listin v souladu s § 38i odst. 2 obchodního zákoníku zakládá podpisový vzor ředitele s
ověřeným podpisem listin, je třeba k návrhu na zápis ředitele předložit i tento podpisový vzor.
Povinností založit do sbírky listin podpisový vzor ředitele jako statutárního orgánu se
zajišťuje zejména ochranu třetích osob, které mohou nahlédnout do sbírky listin, kde je
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podpisový vzor uložen, a mohou ho případně porovnat s podpisem na příslušné listině týkající
se této osoby (např. smlouva apod.).“46
Ohledně dozorčí rady a jejich členů platí obdobně uvedené výše o správní radě.
Do rejstříku obecně prospěšných společností se povinně zapisuje i druh obecně
prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost založena, a
předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována.
Pokud obecně prospěšná společnost bude vykonávat činnosti, k jejichž výkonu se
vyžadují zvláštní podmínky, popřípadě způsob jejich provádění, je zakladatel povinen splnění
těchto skutečností prokázat.
Ne výjimečně se bude stávat, že obecně prospěšná společnost bude vykovávat takové
činnosti, u kterých nebude třeba rejstříkovému soudu prokazovat splnění zvláštních
podmínek.
Pokud ovšem obecně prospěšná společnost bude chtít vykonávat takové činnosti, u
kterých je nutné prokazovat splnění zvláštních podmínek, bude nutné rejstříkovému soudu
takové splnění prokazovat. Půjde zejména o podmínky, která stanovuje živnostenský zákon
pro získání živnostenského oprávnění, povolení či koncese. Zvláštní podmínky stanovují i
další zákony, například v souvislosti s výkonem zdravotnických či školských činností.
Do rejstříku obecně prospěšných společností se také zapisuje změna v osobě
zakladatele například při jeho úmrtí či při přechodu a převodu práv zakladatele. K tomu se
vyjádřil Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Cmo 360/2010.
Vrchní soud judikoval, že je-li zakladatel zapisovaným údajem v rejstříku obecně
prospěšných společností, pak jeho zánik (např. úmrtí jediného zakladatele) je třeba v tomto
rejstříku zaznamenat. Lze tak učinit změnou zápisu osoby zakladatele (výmazem původního a
zápisem jeho nástupce). V odůvodnění mimo jiné uvedl, že:…“pokud by se změna nositele
zakladatelských práv a povinností neměla odrazit v rejstříku obecně prospěšných společností,
pak by tato okolnost měla vliv na rozhodnutí v této věci do té míry, že by návrhu v části zápisu
změny osob zakladatelů společnosti nemohlo být vyhověno a muselo by být v této části
napadené usnesení potvrzeno, a to bez ohledu na to, s jakým výsledkem by byla předchozí
otázka řešena.
Proto se odvolací soud zabýval i otázkou, zda se změna nositele zakladatelských práv a
povinností odrazí v rejstříku obecně prospěšných společností či nikoliv.
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Je-li zakladatel zapisovaným údajem v rejstříku obecně prospěšných společností, pak jeho
zánik (např. úmrtí jediného zakladatele) je třeba v tomto rejstříku zaznamenat. U odvolacího
soudu převážil názor, že tak lze učinit změnou zápisu osoby zakladatele (výmazem původního
a zápisem jeho nástupce), byť nahlíženo z pohledu významu slova „zakladatel“ se takovýto
zápis může jevit jako nelogický. Jak je popsáno výše, k zániku zakladatele může dojít za trvání
společnosti, a to bez ohledu na její další existenci, může-li mít zakladatel svého nástupce.
Vztahují-li se na vedení rejstříku a řízení ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností
ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o obchodním rejstříku a v
obchodním rejstříku se zapsané zaniklé osoby vymazávají (a mají-li nástupce, zapisují se na
jejich místo tito nástupci), pak není důvodu, aby v případě obecně prospěšných společností
tomu bylo jinak. Nelze si totiž představit, že by s ohledem na funkci, kterou obchodní rejstřík,
potažmo rejstřík obecně prospěšných společností plní, byly ponechávány jako existující a tedy
aktuálně platné údaje, které zjevně skutečnosti neodpovídají. Nelze si tak představit, že by v
případě jediného zakladatele, který by umřel, se nadále uchovával údaj o tomto zakladateli
jako stále platný, tedy jako by stále taková osoba existovala, a to přesto, že by na jiném místě
byla učiněna poznámka o tom, že došlo k nástupnictví. Má-li být provedena změna osoby
zakladatele obecně prospěšné společnosti podle pravidel platných pro obchodní rejstřík, tedy
měl-li by být změněn údaj o osobě zakladatele, pak není důvod přitom postupovat jinak v
případě převodu a jinak v případě přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu“.
ZOPS stanoví v § 5 odst. 5., že pokud nestanoví jinak, platí pro vedení rejstříku a
řízení ve věcech rejstříku ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o
obchodním rejstříku.
V obchodním zákoníku je upraven obchodní rejstřík v hlavě III. v § 27 až 38L.
Všechna tato ustanovení, za splnění dvou podmínek, lze aplikovat na obecně prospěšnou
společnost. První z uvedených podmínek je scházející úprava v ZOPS, druhou podmínkou je
možnost užití ustanovení obchodního zákoníku na obecně prospěšnou společnost.
Občanský soudní řád upravuje řízení ve věcech rejstříku v ustanovení § 200a až
200de. O použitelnosti těchto ustanovení platí stejné, co jsem uvedl shora pro použití
obchodního zákoníku.
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4. Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti
V hlavě III. ZOPS v § 7 až 9 je upraven proces zrušení, likvidace a zániku obecně prospěšné
společnosti.
Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných
společností. Stejně jako u vzniku je takový „zápis“ výmazu konstitutivní a obecně prospěšná
společnost přestane existovat jako subjekt práva dnem, kdy je vymazána z rejstříku obecně
prospěšných společností.
Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací či bez
likvidace.
Důvodová zpráva k § 7 až 9 ZOPS
Zákon rozlišuje mezi zrušením a zánikem neziskové právnické osoby. Zrušení je právní
skutečnosti, s níž zákon spojuje zánik právnické osoby. Zánikem chápe skončení právní
subjektivity. Návrh na zrušení neziskové právnické osoby vychází z § 69 obchodního zákoníku
a v přiměřeném rozsahu uplatňuje specifické podmínky, za kterých se nezisková právnická
osoba zrušuje. Specifické důvody pro zrušení neziskové právnické osoby jsou uvedeny v § 8.
Navrhovaná úprava dává právo všem zakladatelům pozastavit rozhodnutí správní rady o
zrušení neziskové právnické osoby. Podmínkou uplatnění tohoto práva je zajištění činnosti
neziskové právnické osoby, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo
rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno. Právo zakladatele pozastavit rozhodnutí
správní rady o zrušení neziskové právnické osoby má význam při ochraně třetích osob v
případě, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví, života případně jiné osobní újmě občanů
(například zrušení sociálního zařízení pro děti ev. staré lidi apod. bez zajištění náhrady může
představovat pro uživatele těchto zařízení bez vnější pomoci téměř neřešitelnou situaci).
Zákon nařizuje pro případ zániku neziskové právnické osoby její likvidaci. Likvidace
neziskové právnické osoby navazuje na § 70 až 75 obchodního zákoníku, který řeší proces
likvidace i postavení a úlohu likvidátora. Působnost řádných orgánů neziskové právnické
osoby je v průběhu likvidace pozastavena a přechází na likvidátora. Soud může jmenovat
likvidátora i bez vzneseného návrhu, což vyplývá z § 79 odst. 1 a § 81 odst. 1 občanského
soudního řádu. Osobou, která osvědčí právní zájem, může být především člen některého z
orgánů nebo statutární zástupce neziskové právnické osoby. V konkrétním případě však může
být takovou osobou i jiný subjekt, např. věřitel neziskové právnické osoby. Státním orgánem
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bude zejména rejstříkový soud, živnostenský úřad, finanční úřad. Odstavec 4 také opravňuje
soud zrušit neziskovou právnickou osobu v případě, že se zpronevěří svému hlavnímu poslání
nebo jinak narušuje ustanovení tohoto zákona. K zamezení tvrdosti dává zákon oprávnění
soudu k vydání rozhodnutí o odstranění důvodů, které by mohly vést k zániku neziskové
právnické osoby. Na vstup do likvidace je vztažena povinnost zveřejnění ve smyslu § 73 a 769
obchodního zákoníku. Na rozdíl od obchodních společností nemusí být brán zřetel na
pohledávky uplatněné po zákonné lhůtě 3 měsíců, protože za neziskovou právnickou osobu
neručí již žádné další právní subjekty, na které by bylo možno aplikovat § 56 odst. 6
obchodního zákoníku. S ohledem na veřejný zájem na dalším využití majetku, který bude
jakožto vlastnictví neziskových právnických osob sloužit k obecnému prospěchu, stanoví se
postup naložení s majetkem neziskové právnické osoby tak, aby bylo v maximální míře
zajištěno další užití tohoto majetku pro obecně prospěšné služby. To platí i pro majetek
vložený do neziskové právnické osoby zakladateli nebo jinými dárci, a ani tento majetek se
nevrací původním majitelům, ale zůstává v neziskové sféře Preferován je převod majetku obci,
a to bez ohledu na zakladatele, nebot' obec je velmi silně zainteresována na zajišt'ování
obecně prospěšných služeb v okruhu své působnosti. Obec je zároveň se svými
samosprávnými orgány pod nejtěsnější kontrolou občanů. Pro případ, že obec likvidační
zůstatek odmítne, převádí se tento na stát, který z principu svého poslání pečuje o obecně
prospěšné služby. Stát v tomto případě reprezentuje místně příslušný okresní úřad. Likvidátor
má ve smyslu obchodního zákoníku povinnost do 30 dnů po ukončení likvidace podat
rejstříkovému soudu návrh na výmaz neziskové právnické osoby z rejstříku.
Důvodová zpráva k §7 až 9 Novely ZOPS
Navrhuje se stanovit, že zakladatel v případě zrušení rozhodnutí správní rady o zrušení
obecně prospěšné společnosti musí zajistit činnost společnosti v takovém rozsahu, který
umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti. Stávající formulace § 8 odst. 2 není
jednoznačná a může vést k problémům v aplikační praxi. Navrhuje se text zákona doplnit o
ustanovení, které upraví pro případ zániku jediného zakladatele bez právního nástupce
přechod jeho práv a povinností stanovených tímto zákonem na jinou osobu tak, aby např.
mohli být jmenováni členové správní a dozorčí rady. Stávající právní úprava pouze
předpokládá možnost přechodu práv zakladatele na jinou osobu (§12 odst. 5) chybí však
ustanovení procedurální. Navržená úprava vychází z předpokladu, že obecně prospěšná
společnost má vždy osobu, která realizuje práva a povinnosti zakladatele, pokud zakladatel
v zakládací listině přechod práv a povinností nevyloučí. Navrhuje se zrušit ustanovení o
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bezúplatném převodu likvidačního zůstatku. Stávající úprava znamenala, že likvidační
zůstatek může být převeden za úplatu, tj. prodán, a v takovém případě použit i k jiným účelům
než k poskytování obecně prospěšných služeb, což se jeví jako nepřijatelné z důvodů možného
zneužití majetku původně určeného k veřejně prospěšnému účelu – k poskytování obecně
prospěšných služeb. Navrhuje se stanovit zvláštní režim pro naložení s likvidačním zůstatkem
u obecně prospěšných společností založených Českou republikou a krajem. Navrhuje se, aby
v takovém případě byl likvidační zůstatek vrácen zakladateli. Stávající úprava je
nedostatečná, neboť umožňuje převod likvidačního zůstatku obecně prospěšných společností
založených krajem a státem v první linii na obec dle sídla obecně prospěšné společnosti;
jedná se tedy o specifický způsob odstátnění majetku.

4.1.

Zrušení obecně prospěšné společnosti

ZOPS stanovuje v § 8 odst. 1 taxativně šest důvodů, pro které se obecně prospěšná
společnost ze zákona zrušuje.
Dle § 8 odst. 1 písm. a) ZOPS se obecně prospěšná společnost zrušuje uplynutím
doby, na kterou byla založena. Z ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) ZOPS vyplývá, že je nutné
v zakládací listině stanovit dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud se
nezakládá na dobu neurčitou. Uplynutím takto stanovené doby se obecně prospěšná
společnost bez dalšího ruší. (resp. ruší se s likvidací)
Dle § 8 odst. 1 písm. b) ZOPS se obecně prospěšná společnost zrušuje dosažením
účelu, pro který byla založena. Takový účel je stanoven v zakládací listině.
Dle § 8 odst. 1 písm. c) ZOPS se obecně prospěšná společnost zrušuje dnem
uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti. To znamená, že
správní rada, jakožto nejvyšší orgán obecně prospěšné společnosti, má ze zákona možnost
rozhodnout, bez udání důvodu nebo odůvodněně, o zrušení obecně prospěšné společnosti.
ZOPS přece jenom omezuje takto široké oprávnění správní rady, a to ustanovením § 8
odst. 2, který stanoví, že takové rozhodnutí musí správní rada oznámit písemně zakladateli
nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena,
jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Zakladatel má možnost reagovat, a to tak, že dříve,
než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel
toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné
společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti.
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Z výše uvedeného vyplývá, že jednak ZOPS stanoví formální náležitosti takové
notifikace zakladateli, a také stanoví minimální dobu, která musí uplynout od oznámení
rozhodnutí správní rady a dnem, kdy se společnost zrušuje.
Pokud zakladatel změnil nebo zrušil rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto
rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí
zakladatele. Předchozí návrhy správní rady obecně prospěšné společnosti na likvidaci,
případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
ZOPS jasně stanoví, že zakladatel může rozhodnutí správní rady změnit či zrušit, ale
musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který
umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti. Dle mého názoru, pokud zakladatel
sice změní rozhodnutí správní rady, ale zároveň nezajistí činnost obecně prospěšné
společnosti v rozsahu, který stanoví ZOPS, tak takové jeho rozhodnutí o změně či zrušení
rozhodnutí správní rady je neúčinné a obecně prospěšná společnost se zrušuje dnem, který je
uveden v rozhodnutí správní rady. Zakladatel má od notifikace rozhodnutí správní rady dva
měsíce čas, aby vyhověl požadavku ZOPS. Pokud by takové ustanovení bylo vykládáno
opačně, tak by stačilo rozhodnutí správní rady bez dalšího změnit či zrušit. Domnívám se
tedy, že k takovému rozhodnutí zakladatele obecně prospěšné společnosti musí do okamžiku,
který je stanoven v rozhodnutí správní rady jako den zrušení obecně prospěšné společnosti,
přistoupit ještě splnění ZOPS stanovené podmínky, a to zajištění činnosti obecně prospěšné
společnosti v požadovaném rozsahu, v opačném případě se k takovému rozhodnutí
zakladatele nepřihlíží a obecně prospěšná společnost se k uvedenému dni zrušuje.
Dle § 8 odst. 1 písm. d), e) a f) ZOPS se obecně prospěšná společnost zrušuje také
vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně
prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci a konečně i
prohlášením konkursu na její majetek. Uvedeným důvodům pro zrušení obecně prospěšné
společnosti se věnuji v následující části této kapitoly.

4.2.

Zrušení obecně prospěšné společnosti soudem

Dle § 8 odst. 1 písm. e) ZOPS se obecně prospěšná společnost ruší dnem uvedeným
v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci.
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O zrušení obecně prospěšné společnosti rozhoduje soud dle ustanovení § 200e odst. 3
občanského soudního řádu usnesením. Podle ustanovení § 167 odst. 2 a § 159 občanského
soudního řádu je toto usnesení v právní moci, jestliže bylo doručeno, a nelze jej napadnout
odvoláním.
ZOPS stanoví v § 8 odst. 4 situace, ve kterých soud na návrh státního orgánu,
zakladatele obecně prospěšné společnosti nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne o
zrušení obecně prospěšné společnosti a o její likvidaci.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, jestliže se v uplynulém roce
nekonalo ani jedno zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti.
Správní rada je nejvyšším orgánem obecně prospěšné společnosti. Správné fungování
správní rady je pro život obecně prospěšné společnosti zásadní. Pokud se v uplynulém roce
nekonalo ani jedno zasedání správní rady, svědčí to o nečinnosti obecně prospěšné
společnosti. V takových případech je naprosto správné, aby oprávněná osoba mohla podat
návrh k soudu na zrušení obecně prospěšné společnosti.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, pokud nebyly jmenovány
orgány obecně prospěšné společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období před
více než rokem. ZOPS stanoví obligatorní orgány obecně prospěšné společnosti. Samozřejmě
každý z orgánů obecně prospěšné společnosti má ZOPS vymezenou a nezastupitelnou funkci.
Pokud tedy takový orgán obecně prospěšná společnost nemá, protože nebyl řádně zvolen,
svědčí to opět o nečinnosti obecně prospěšné společnosti a je to jeden z důvodů, pro které
mohou oprávněné osoby podat návrh k soudu na zrušení obecně prospěšné společnosti.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, pokud obecně prospěšná
společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší
než šest měsíců. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která je založena, aby
poskytovala veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny
uživatele stejných podmínek. Pokud obecně prospěšná společnost takové služby dlouhodobě
neposkytuje, není zákonný důvod pro existenci takové obecně prospěšné společnosti. Proto
při prokázání takového „neposkytování“ navrhovatelem soud rozhodne o zrušení obecně
prospěšné společnosti.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, jestliže provozováním
doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a
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dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná
společnost založena. Lze konstatovat podobnost s výše uvedeným, to je situace, kdy obecně
prospěšná společnost dlouhodobě nevykonává obecně prospěšné služby. V tomto případě
obecně prospěšná společnost opakovaně po určitou dobu poskytování obecně prospěšných
služeb ohrožuje.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, pokud obecně prospěšná
společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu s tímto zákonem.
Obecně prospěšná společnost takovým jednáním porušuje závažným způsobem zákon a účel,
pro který byla založena. Pokud jsou v obecně prospěšné společnosti disfunkční kontrolní
mechanismy, je namístě, aby navrhovatel podal návrh k soudu na zrušení obecně prospěšné
společnosti. Může to být například ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytlo dotaci,
může to být samotný zakladatel nebo třeba subjekt, který poskytl dar nebo příspěvek obecně
prospěšné společnosti na poskytování obecně prospěšných služeb.
Soud rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti, jestliže obecně prospěšná
společnost porušuje ustanovení tohoto zákona. Budou to případy porušení zákona, které
nejsou uvedeny výše. Bude to zejména porušení § 2, 17, 20 ZOPS, ale samozřejmě i jiné
porušení ZOPS. Bude na soudu, aby z předložených důkazů vyvodil závažnost takového
porušení ZOPS a rozhodl, zda jde o takové porušení, které vyžaduje rozhodnout o zrušení
obecně prospěšné společnosti.
ZOPS dává v § 8 odst. 5 soudu možnost, aby stanovil lhůtu k odstranění příčiny, pro
kterou bylo zrušení obecně prospěšné společnosti navrženo. Pokud obecně prospěšná
společnost ve stanovené lhůtě odstraní důvody pro zrušení, tak soud poté obecně prospěšnou
společnost už zrušit nemůže. Mohou samozřejmě nastat případy, kdy obecně prospěšná
společnost poruší ustanovení ZOPS, ale její snahou je takové porušení napravit. Pokud se jí to
povede ve lhůtě stanovené soudem, může předejít soudnímu zrušení. Soud by měl ovšem, při
stanovování takovéto lhůty, měl brát v úvahu všechny indicie, které svědčí o existenci či
neexistenci vůle obecně prospěšné společnosti, resp. jejich orgánů k dalšímu zákonnému
fungování. Soud by tedy neměl automaticky stanovovat obecně prospěšným společnostem
lhůtu k odstranění důvodů pro zrušení, neboť by se tak vadná, resp. protizákonná existence
obecně prospěšné společnosti mohla zbytečně prodlužovat.
Ustanovení § 8 odst. 4 ZOPS dává možnost zejména zakladateli, aby v případě, že
nastanou ZOPS předvídané skutečnosti, navrhnul zrušení obecně prospěšné společnosti.
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Pokud nastanou takové skutečnosti, svědčí to zejména o tom, že obecně prospěšná společnost
neplní účel, pro který byla založena, ale také zejména o nefunkčnosti či nečinnosti orgánů
obecně prospěšné společnosti. Správní rada obecně prospěšné společnosti má možnost dle § 8
odst. 1 písm. c) ZOPS rozhodnout o zrušení obecně prospěšné společnosti. Správní rada by
měla vydávat takové rozhodnutí pravidelně v případech, když nastane jedna ze skutečností
předvídaných v § 8 odst. 4. ZOPS dává zakladateli možnost, aby takové rozhodnutí správní
rady zvrátil tím, že zajistí činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v minimálním
rozsahu.

4.3.

Zrušení obecně prospěšné bez likvidace

Aby mohla obecně prospěšná společnost zaniknout jako osoba práva, je nutné po zrušení
obecně prospěšné společnosti učinit ještě další kroky. Jedním z těchto kroků je i likvidace
obecně prospěšné společnosti. Přichází v úvahu v těch případech, ve kterých s tím ZOPS
počítá.
Likvidace je zákonem řízený postup, při němž dochází k vyrovnání majetkových
vztahů zanikající právnické osoby.
Obecně prospěšná společnost může být dle ZOPS zrušena bez likvidace jen ve dvou
případech, a tak tomu bude i od účinnosti NOZ, když v souladu s § 3050 může obecně
prospěšná společnost změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond.
V takových případech se obecně prospěšná společnost nezrušuje, nezaniká, nýbrž se mění její
vnitřní poměry tak, aby odpovídala právní formě, na kterou se mění, v takovém případě
mluvíme o kontinuitě právnické osoby. O tom více v další části mé rigorózní práce.
4.3.1. Vnitrostátní fúze a rozdělení obecně prospěšné společnosti
Vnitrostátní fúze a rozdělení obecně prospěšné společnosti je jedním z důvodů, pro které
se obecně prospěšná společnost zrušuje.
ZOPS stanovuje v § 7 odst. 3 omezení. Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti
je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; přeshraniční fúze obecně prospěšné
společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je dovoleno jen se
vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou dovoleny. Při
postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a
rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
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ZOPS stanoví možnost užití zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních
společností a družstev (dále jen „ZOP“) Použijí se obecná ustanovení a ustanovení o
vnitrostátní fúzi a rozdělení.
Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti se může uskutečnit formou sloučení
nebo splynutí. ZOPS omezuje obecně prospěšnou společnost jen na „fúzování“ s jinou obecně
prospěšnou společností, fúze s jinými právnickými osobami se zakazují.
Fúzí sloučením dochází k zániku obecně prospěšné společnosti, jemuž předchází
zrušení bez likvidace. Majetek a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na
jinou obecně prospěšnou společnost.
Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obecně prospěšných společností,
jemuž předchází zrušení bez likvidace. Majetek a práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů přechází na nově vznikající nástupnickou obecně prospěšnou společnost.
Rozdělení obecně prospěšné společnosti může mít pouze takovou formu, kdy při
rozdělení vznikají nové obecně prospěšné společnosti. Rozdělení sloučením nebo např.
odštěpením se zakazuje.
Rozdělením rozdělovaná obecně prospěšná společnost zaniká. Jejímu zániku předchází
zrušení bez likvidace s tím, že její majetek včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických obecně prospěšných společností.
Při fúzování obecně prospěšné společnosti je zejména nutné dodržet ustanovení ZOP
projektu fúze a stanovení rozhodného dne. Rozhodný den fúze je den, od něhož se jednání
zanikající obecně prospěšné společnosti považuje z účetního hlediska za jednání
uskutečňovaná na účet nástupnické společnosti. Rozhodný den fúze nemůže předcházet o více
než 12 měsíců den, k němuž bude podán návrh fúze na zápis obecně prospěšných společností.
„Projekt fúze se uloží do sbírky listin rejstříkového soudu alespoň jeden měsíc přede
dnem konání správní rady, která bude schvalovat fúzi, současně se zveřejní v Obchodním
věstníku oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin rejstříkového soudu. Nejméně dva
týdny přede dnem zasedání správní rady každé z obecně prospěšných společností, na kterém
má být schválena fúze, musí být členům správní rady doručeny projekt fúze, účetní závěrky
obou obecně prospěšných společností za poslední tři účetní období, jestliže zúčastněná obecně
prospěšná společnost po tuto dobu trvá a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
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konečné účetní závěrky obou obecně prospěšných společností sestavené ke dni, který
předchází rozhodnému dni, zahajovací rozvaha nástupnické obecně prospěšné společnosti
k rozhodnému dni a zpráva auditora o jejich ověření, pokud se podle zákona vyžaduje.
Usnesení správní rady o schválení musí mít formu notářského zápisu; přílohou notářského
zápisu je projekt fúze“.47
Dle mého názoru o vnitrostátní fúzi nebo rozdělení obecně prospěšné společnosti
rozhoduje nejvyšší orgán obecně prospěšné společnosti, kterým je správní rada. Nejedná se
však o rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti dle § 8 odst. 1 písm. c) ZOPS, ale
jde o speciální rozhodnutí o fúzi či rozdělení, například rozhodnutí správní rady o rozdělení
obecně prospěšné společnosti. V době, kdy nastanou právní účinky fúze či rozdělení obecně
prospěšné společnosti dojde ze zákona ke zrušení obecně prospěšné společnosti. Dle mého
názoru není možný postup dle § 8 odst. 2 ZOPS, který stanoví povinnost notifikace správní
rady o rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. Důvodem takového ustanovení
jsou situace, kdy správní rada rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti. Zakladatel by
při absenci takového ustanovení neměl možnost jakkoliv zasáhnout do takového rozhodnutí a
obecně prospěšná společnost by zanikla, a to i v případě, kdyby zakladatel zajistil další
činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v zákonem požadovaném rozsahu. Naopak
vnitrostátní fúze či rozdělení neznamená, že by účel obecně prospěšné společnosti nebyl
naplňován dál a za stejných podmínek při dodržení všech zákonných ustanovení. V opačném
případě se dává možnost zakladateli dle ustanovení § 8 odst. 4 ZOPS navrhnout zrušení
obecně prospěšné společnosti soudem.
Samozřejmě zcela jiná je situace, kdyby měly být obecně prospěšné služby omezeny
nebo snad nahrazeny či mělo dojít k jiným závažným zásahům do činnosti obecně prospěšné
společnosti. V takovém případě by byla nutná změna zakládací listiny, při které je již
zakladatel zřejmým rozhodujícím účastníkem.
4.3.2. Konkurs na majetek obecně prospěšné společnosti
Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (dále jen „INSZ“) INSZ se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v
rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, s. 72.
47
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co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Toto soudní řízení se
nazývá insolvenční řízení a zákon výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Patří
mezi ně zejména spravedlnost, rychlost, hospodárnost, způsob vedení řízení tak, aby bylo
dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů, ochrana práv věřitele nabytých v dobré víře a
zároveň povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek
mimo insolvenční řízení.
INSZ se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i
nepodnikatelů, vyjma České republiky, obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné
zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.
INSZ rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Dále
se zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.
O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů,
má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.
Podmínka mnohosti věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden
věřitel. Aby se zabránilo účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním nebo dělením
pohledávek, stanoví zákon výslovně, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou
byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část
v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního
řízení. Co se týče poslední podmínky, neschopnosti plnit závazky, považuje se za splněnou,
nastane-li alespoň jedna z následujících situací:

- dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
- dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti
- není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem
výkonem rozhodnutí nebo exekucí
- dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou
mu uložil insolvenční soud
Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na všechny kategorie dlužníků, tedy
fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele, právnické osoby.
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O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou
osobou – podnikatelem, více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho
majetku. Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a
jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další
správě a provozování podniku dlužníka, lze-li předpokládat, že dlužník bude moci ve správě
majetku a provozu podniku pokračovat.
Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem
důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých
peněžitých závazků. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je
oprávněn podat pouze dlužník. Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat
možnost, zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho,
aby dlužník mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost.
Způsoby řešení úpadku INSZ oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání
rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku
konkurs, dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít reorganizaci a
dlužníci-nepodnikatelé oddlužení. INSZ tak dává na výběr, která z možných variant řešení
úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy,
ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku přitom je
vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o
prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu
zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.
Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím,
nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u
které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Účinky prohlášení konkursu
nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku a
na úřední desce soudu.48

48

http://insolvencni-zakon.justice.cz/ ze dne 30. 4. 2012
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Pokud dojde ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující obecně prospěšná společnost
se tímto zrušuje.
Zbyde-li po zrušení obecně prospěšné společnosti majetek, provede se její likvidace,
v opačném případě se likvidace neprovádí.

4.4.

Likvidace obecně prospěšné společnosti

Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
Výše jsem uvedl případy, kdy je dle ZOPS zrušena obecně prospěšná společnost bez
likvidace, ve všech ostatních případech se zrušuje obecně prospěšná společnost s likvidací.
Dle § 8 ZOPS se jedná o tyto případy: obecně prospěšná společnost se zrušuje uplynutím
doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, na který byla založena, dnem uvedeným
v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti, dnem uvedeným
v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti nebo dnem, kdy takové
rozhodnutí nabude právní moci.
Přeci jenom je nutné uvést ještě jeden speciální případ, při kterém dochází, dle mého
názoru, ke zrušení obecně prospěšné společnosti bez likvidace. Jedná se o případ, kdy dojde
ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo dojde ke zrušení konkursu z
důvodu, že majetek dlužníka (obecně prospěšné společnosti) je zcela nepostačující.
V takovém případě, při použití § 68 odst. 4 OBCHZ, dochází ke zrušení obecně prospěšné
společnosti bez likvidace. Pokud po proběhlé insolvenci, ať už je řešen úpadek obecně
prospěšné společnosti jakýmkoliv jiným postupem, zůstane majetek, dokončí se likvidace,
pokud byla zahájena. Pokud obecně prospěšná společnost zrušena nebyla, může samozřejmě
pokračovat ve své činnosti dál nebo může být dle výše uvedených postupů zrušena s likvidací
či bez likvidace.
Likvidace

zahrnuje

celý

komplex

právních,

ekonomických,

účetních

a

administrativních úkonů směřujících k úplnému majetkovému vypořádání obecně prospěšné
společnosti tak, aby právnická osoba mohla být vymazána z rejstříku obecně prospěšných
společností a zanikla jako subjekt práva.
Likvidace obchodních společností je řešena § 70 až 75c OBCHZ, dále ve zvláštních
ustanoveních u každé společnosti. Likvidace se dotýká i úprava obchodního rejstříku v § 27
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až 37l OBCHZ a úprava řízení ve věcech obchodního rejstříku v § 200a až 200e občanského
soudního řádu.
Likvidace obecně prospěšné společnosti je upravena v § 9 ZOPS s tím, že v případě
chybějící úpravy v ZOPS se použijí výše uvedená ustanovení OBCHZ, a to na základě
ustanovení § 20a odst. 4 OZ, která uvádí, že ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci
obchodních společností se přiměřeně použijí i pro likvidaci jiné právnické osoby, pokud z
ustanovení upravujících tyto právnické osoby nevyplývá něco jiného.
K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. Správní rada je nejvyšším
orgánem obecně prospěšné společnosti. Do účinnosti novely ZOPS, tedy do 31. 12. 2010,
byla správní rada statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, v tomto se shodovala
uvedená úprava s úpravou § 71 odst. 1 OBCHZ. Od účinnosti novely k ZOPS je statutárním
orgánem ředitel, nicméně úprava jmenování likvidátora správní radou zůstala nezměněna.
Pokud správní rada likvidátora nejmenuje, tak jej jmenuje bez zbytečného odkladu soud
příslušný dle sídla obecně prospěšné společnosti (§9 odst. 2 ZOSP) Zejména s ohledem na §
71 odst. 2 OBCHZ bude rejstříkový soud hledat osobu likvidátora v orgánech obecně
prospěšné společnosti, primárně v osobě ředitele obecně prospěšné společnosti, který je
statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. Nelze-li jmenovat likvidátora dle § 9 odst.
1, 2, jmenuje likvidátora soud z osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců dle INSZ
nebo fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu
insolvenčních správců a se svým ustanovením souhlasí. Pokud likvidátora jmenuje soud, tak
jsou třetí osoby povinny poskytnout likvidátorovi součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny
ji poskytnout insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.
Návrh na zápis vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace podává
k příslušnému rejstříkovému soudu obecně prospěšná společnost. Obecně prospěšná
společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud ZOPS nestanoví jinak.
Vstup obecně prospěšné společnosti do likvidace se tedy zapisuje do rejstříků obecně
prospěšných společností. K návrhu je samozřejmě nutné doložit příslušná rozhodnutí o
zrušení obecně prospěšné společnosti a o jmenování likvidátora.
Jmenováním likvidátora na něj přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem
společnosti, a to v daném rozsahu. Likvidátor činí jménem obecně prospěšné společnosti jen
úkony směřující k likvidaci obecně prospěšné společnosti. Při výkonu této působnosti plní
závazky obecně prospěšné společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje
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obecně prospěšnou společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a
zániku práv a závazků a vykonává práva obecně prospěšné společnosti. Nové smlouvy může
uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených činností či závazků, nebo je-li to
potřebné k zachování hodnoty majetku obecně prospěšné společnosti nebo k jeho využití,
nejedná-li se o pokračování v činnosti obecně prospěšné společnosti. Likvidátor je oprávněn
jednat jménem obecně prospěšné společnosti též ve věcech zápisu do rejstříku obecně
prospěšných společností.
Je nutné ovšem zdůraznit, že jmenováním likvidátora nezaniká funkce orgánů obecně
prospěšné společnosti. Ředitel obecně prospěšné společnosti, správní rada ani dozorčí rada
nezanikají a fungují dál. Likvidátor směřuje svou činnost k likvidaci obecně prospěšné
společnosti a v tomto rozsahu získává také působnost statutárního orgánu.
Likvidátora může odvolat ten, kdo ho jmenoval, nové jmenování přichází také v úvahu
v případě, že jmenovaný likvidátor zemře nebo vzdá-li se své funkce anebo nemůže-li ji
vykonávat. Bez ohledu na způsob určení likvidátora může soud na návrh osoby, jež na tom
osvědčí právní zájem, odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti, a nahradit ho jinou
osobou. Likvidátor je orgánem obecně prospěšné společnosti a odpovídá při výkonu této
funkce péčí řádného hospodáře.
Likvidátor zahajuje likvidací:
a) ověřením, že zakladatelé obecně prospěšné společnosti byli včas o likvidaci
informováni. Jedná se o postup uvedený v § 8 odst. 2 ZOPS. Toto rozhodnutí musí
správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem, ke
kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude
platnosti. V případě, že zakladatelé o tomto rozhodnutí informování nebyli a již došlo
k úkonům, které směřují vůči rejstříkovému soudu či k samotné likvidaci společnosti,
musí takovou informaci zakladatelům předat správní rada či likvidátor. Pokud
zakladatelé nemají proti rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné
společnosti žádných námitek, pokračuje se dál v likvidaci, v opačném případě se
postupuje dle § 8 odst. 3 ZOPS. Pokud totiž zakladatel změnil nebo zrušil rozhodnutí
správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu,
musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatele. Předchozí návrhy správní rady
obecně prospěšné společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v
takovém případě neúčinné. Pokud likvidátor nepostupuje, resp. řádně si neověří, zda
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došlo k postupům, které předvídá § 8 odst. 2 ZOPS, odpovídá za případnou škodu
s péčí řádného hospodáře.
b) Výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným, k přihlášení se o svá práva
a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Pokud má likvidátor
k dispozici kompletní nebo alespoň nějaké účetnictví likvidované obecně prospěšné
společnosti, může z něj zjistit některé závazky obecně prospěšné společnosti a
konkrétní věřitele. Tyto věřitele musí likvidátor vyzvat k přihlášení svých pohledávek.
Výzva bude posílána pravidelně formou doporučeného dopisu, či dopisu s dodejkou
tak, aby mohl likvidátor rejstříkovému soudu při návrhu na výmaz prokázat, že takové
úkony učinil. V dopise věřitelům oznámí vstup obecně prospěšné společnosti do
likvidace a vyzve je k podání přihlášky svých pohledávek ve lhůtě tam uvedené.
Likvidátor, samozřejmě musí vyzvat i ostatní věřitele obecně prospěšné společnosti,
neboť účetnictví zcela jistě všechny věřitele obecně prospěšné společnosti neobsáhne.
ZOPS zmiňuje povinnost likvidátora vyzvat i ostatní osoby likvidací dotčených, dle
mého názoru se bude jednat zejména o místně příslušné orgány státní správy, půjde
zejména o správce daně, úřad práce, pojišťovny, správce sociálního zabezpečení a
zřejmě se tato povinnost likvidátora bude týkat i zaměstnanců obecně prospěšné
společnosti.
c) Zveřejněním vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace v Obchodním
věstníku. Obchodní věstník je v České republice speciální veřejný registr (informační
systém veřejné správy), jehož prostřednictvím jsou některé subjekty ze zákona
povinny zveřejňovat stanovené informace o sobě a své činnosti. Obchodní věstník
zveřejňuje též některé údaje z Obchodního rejstříku, například oznámení o zápisech
změn a o uložení listin v obchodním rejstříku. Dle § 770 OBCHZ vláda České
republiky stanoví nařízením rozsah a způsob zveřejňování údajů vyžadovaných
obchodním zákoníkem a podrobnosti o způsobu dokládání skutečností zapisovaných
do obchodního rejstříku. V obchodním věstníku se zveřejňují i skutečnosti dle jiných
zákonů, a to právě například dle § 9 odst. 3 písm. c) ZOPS. Obchodní věstník je
upraven nařízením vlády č. 503/2000 Sb. Obchodní věstník zabezpečuje Ministerstvo
vnitra prostřednictvím portálu veřejné správy (ov.gov.cz) Tištěnou podobu
obchodního věstníku zabezpečuje nakladatelství Economia a.s.
d) Oznámením zahájení likvidace obci, v níž obecně prospěšná společnost sídlí, a
příslušnému finančnímu úřadu. Povinnost oznámit zahájení likvidace směrem
k finančnímu úřadu souvisí zřejmě s výmazem obecně prospěšné společnosti
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z rejstříku obecně prospěšných společností a povinnost obecně prospěšné společnosti
doložit k návrhu na výmaz souhlas příslušného finančního úřadu k zániku
registrovaného subjektu. Co se týká povinnosti likvidátora informovat obec, v níž má
obecně prospěšná společnost sídlo, tak tady je záměr zákonodárce dle mého názoru
nesrozumitelný a nepodařilo se mi v rámci psaní této práce zjistit, co ho k tomu vedlo,
resp. jaký je účel tohoto ustanovení. Souvislost této povinnosti s dělením likvidačního
zůstatku dle § 9 ZOPS se mi jeví jako málo pravděpodobná, neboť jednak se obec o
likvidaci jako zakladatel dozví dle postupů uvedených v § 8 odst. 2 ZOPS, resp. § 9
odst. 3 písm. a) ZOPS, a také je povinností likvidátora při dělení likvidačního zůstatku
postupovat dle ZOPS a vědomost či nevědomost zakladatele o zahájení likvidace (i
když tu lze snad zcela vyloučit) je zde nepodstatná. A navíc by v takovém případě měl
být dle této úvahy informován i kraj či Česká republika jako zakladatelé obecně
prospěšné společnosti. Jako možné vysvětlení se mi jeví snaha zákonodárce
informovat obec o stavu neziskového sektoru na jejím území. Je dosti častou realitou,
že některé obecně prospěšné společnosti zajišťují takové sociální činnosti, které
v případě zániku této právnické osoby, nebude nikdo jiný na území obce zajišťovat.
Může se tak jednat o snahu zákonodárce poskytnout obecně prospěšné společnosti tyto
užitečné informace.
Likvidátor stanoví postup likvidace tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro
splnění závazků obecně prospěšné společnosti. Likvidátor sestaví ke dni vstupu obecně
prospěšné společnosti do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění.
Účetní závěrku předcházející ke dni vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace
sestavuje ředitel obecně prospěšné společnosti. Pokud ředitel tuto svou povinnost nesplní bez
zbytečného odkladu po vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace, přechází tato jeho
povinnost na likvidátora. Účetní závěrka ke dni, který předchází vstupu obecně prospěšné
společnosti do likvidace, je tedy záležitostí ředitele. Z uvedeného je zřejmé, že likvidátor při
stanovení postupu likvidace musí, resp. v daných možnostech by měl, efektivně zpeněžit
majetek právnické osoby tak, aby tento výtěžek pokryl splnění závazků obecně prospěšné
společnosti. Efektivně znamená zpeněžit majetkek za co možná největší cenu a pokud možno
co nejrychleji. Likvidátor samozřejmě musí hledět i na náklady likvidace, musí počítat s tím,
že udržení hodnoty majetku bude vyžadovat taktéž nemalé investice.
Majetek ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti tvoří součást likvidační podstaty
a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení
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konkursu. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle
zvláštního právního předpisu. INSZ rozlišuje pohledávky za majetkovou podstatou, které
vznikly po zahájení insolvenčního řízení (náhrada hotových výdajů a odměna předběžného
správce, likvidátora dlužníka a členů věřitelského výboru, pohledávky věřitelů vzniklé za
trvání moratoria, dále viz ustanovení § 168 odst. 2 INSZ, pohledávky za majetkovou
podstatou, které vznikly po rozhodnutí o úpadku (hotové výdaje a odměna insolvenčního
správce, daně, poplatky, cla, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dále viz ustanovení § 168 odst. 2
INSZ),

pohledávky

postavené

na

roveň

pohledávkám

za

majetkovou

podstatou

(pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na výživném ze
zákona, dále viz ustanovení § 169 odst. 1 INZS) Z likvidační podstaty se tedy nejprve
uspokojují pohledávky za majetkovou podstatou – hotové výdaje a odměna likvidátora,
náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, daně, poplatky, cla,
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na
veřejné zdravotní pojištění apod., pohledávky jím postavené na roveň - pracovněprávní
pohledávky zaměstnanců dlužníka, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na
zdraví, pohledávky státu apod. a dále zajištěné pohledávky. V rámci zajištěných pohledávek
dle pořadí vzniku zajištění. Nezajištěné a další přihlášené pohledávky se uspokojují poměrně.
V § 9 odst. 6 až 10 ZOPS je upraven postup pro nakládání s likvidačním zůstatkem. Je
nutné uvést, že těchto pět paragrafů bylo novelizováno novelou ZOPS. ZOPS v § 4 odst. 4
umožňuje obecně prospěšným společnostem v zakládací listině určit obecně prospěšnou
společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné
společnosti s likvidací, může též stanovit, že určení takového obecně prospěšné společnosti
provede správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. V § 4 odst. 4
ZOPS je tak upravena jediná možnost, jak se lze odklonit od úpravy nakládání s likvidačním
zůstatkem obsažené v § 9 ZOPS.
Pokud obecně prospěšná společnost neupravila nakládání s likvidačním zůstatkem dle
výše uvedeného § 4 odst. 4 ZOPS a zároveň pokud není zakladatelem obecně prospěšné
společnosti Česká republika nebo kraj, likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu obci,
ve kterém má likvidovaná obecně prospěšná společnost sídlo.
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Pokud obecně prospěšná společnost neupravila nakládání s likvidačním zůstatkem dle
§ 4 odst. 4 ZOPS a zároveň je-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti kraj, likvidační
zůstatek nabídne likvidátor k převodu kraji.
Je-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika, likvidační zůstatek
přechází na Českou republiku.
Je-li jedním z více zakladatelů obecně prospěšné společnosti obec, dobrovolný svazek
obcí, kraj nebo Česká republika, nabídne likvidátor každému ze zakladatelů část likvidačního
zůstatku podle hodnoty jimi vložených vkladů nebo poskytnutých darů, anebo rovným dílem,
pokud zakladatelé žádný vklad nevložili ani dar neposkytli.
Pokud obec nebo kraj do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít
likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho
předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije
likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
Z uvedeného je zřejmé, že úprava nakládání s likvidačním zůstatkem je zcela odlišná
od úpravy obsažené v OBCHZ a právě nakládání s likvidačním zůstatkem je jedním
z odlišujících znaků obecně prospěšné společnosti od ostatních právnických osob.
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5. Orgány obecně prospěšné společnosti
Úprava orgánů obecně prospěšné společnosti prošla díky novele ZOPS velkou změnou. Do
31. 12. 2010 byla statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti správní rada. Tento
kolegiální orgán obecně prospěšné společnosti byl svým způsobem jediný obligatorní orgán
obecně prospěšné společnosti, který ZOPS vyžadoval, resp. v určitých případech byla povinně
zřizována i dozorčí rada. Zcela fakultativním orgánem byl však do 31. 12. 2010 ředitel obecně
prospěšné společnosti.
De lege lata stanovuje ZOPS tři obligatorní orgány obecně prospěšné společnosti. Od
1. 1. 2011 je statutárním orgánem ředitel obecně prospěšné společnosti, nejvyšším orgánem
obecně prospěšné společnosti je správní rada a každá obecně prospěšná společnost musí mít
povinně taktéž dozorčí radu. Samozřejmě je možné upravit zakládací listinou nebo statutem
další fakultativní orgány. K tomu dále níže.

5.1.

Ředitel obecně prospěšné společnosti

Důvodová zpráva k § 9a Novely ZOPS.
Jedním ze základních principů navrhované úpravy je změna statutárního orgánu. Místo
správní rady se navrhuje, aby statutárním orgánem byl ředitel. Navržená úprava je obdobná
úpravě postavení jednatelů u společností s ručením omezeným. Navrženou úpravou se
odstraňuje i rozpor vznikající u obecně prospěšných společností, které působí jako základní
nebo střední školy. Školský zákon stanoví, že statutárním orgánem školy je ředitel, a tím se při
stávající úpravě školský zákon dostává do rozporu se zákonem č. 248/1995 Sb. Ředitel jako
statutární orgán je obvyklá konstrukce též u zdravotnických zařízení. V aplikační praxi obecně
prospěšných společností mnohdy správní rady převádějí na základě plných mocí právo
k jednání za obecně prospěšnou společnost na ředitele, který však má oslabenou pozici, neboť
vždy jedná pouze jako zmocněnec. Navrhuje se na základě stanoviska Legislativní rady vlády,
aby funkce ředitele byla vykonávána v pracovním poměru. Navrhuje se, aby pracovní poměr
k obecně prospěšné společnosti s prvním ředitelem sjednával zakladatel obecně prospěšné
společnosti. Další právní úkony by ve vztahu k řediteli měla vykonávat správní rada.
ZOPS od svého vzniku do účinnosti novely ZOPS upravoval fakultativní orgán
ředitele obecně prospěšné společnosti v § 14. ZOPS (do 31. 12. 2010) stanovil, že ředitelem
obecně prospěšné společnosti může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
ZOPS (do 31. 12. 2010) v § 14 dále stanovil inkompatibilitu ředitele s členstvím ve správní a
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dozorčí radě, ovšem řediteli bylo umožněno se účastnit jednání správní rady s hlasem
poradním. Působnost ředitele obecně prospěšné společnosti byla stanovena tak, že řídí činnost
obecně prospěšné společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo
statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě i jiného orgánu obecně prospěšné
společnosti. Pokud bylo v zakládací listině upraveno, že se zřizuje funkce ředitele, tak
jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a
stanovit mu mzdu bylo na správní radě obecně prospěšné společnosti.
Novelou ZOPS s účinností k 1. 1. 2011 byl § 14 ZOPS změněn a úprava ředitele
obecně prospěšné společnosti byla zařazena do zcela nového § 9a, který byl ovšem zcela
nelogicky a nesystematicky zařazen do hlavy III ZOPS upravující zrušení, likvidaci a zánik
obecně prospěšné společnosti. Od 1. 1. 2011 je ředitel obecně prospěšné společnosti
statutárním orgánem a ustanovení upravující ředitele obecně prospěšné společnosti mělo být
dle mého názoru zařazeno do hlavy IV ZOPS, která upravuje orgány obecně prospěšné
společnosti, např. v § 14a, systematicky pod ustanovení upravující nejvyšší orgán obecně
prospěšné společnosti, kterým je správní rada.
Do účinnosti novely ZOPS byla tedy statutárním orgánem obecně prospěšné
společnosti správní rada. Ředitel byl fakultativním orgánem, a pokud byl zřízen, tak
zajišťoval běžný obchodní chod obecně prospěšné společnosti. Pokud jednal za obecně
prospěšnou společnost, tak to bylo vždy jen a pouze na základě zmocnění, na základě plné
moci, kterou mu udělila obecně prospěšná společnost (správní rada) a ředitel projevoval svou
vůli vůči třetím osobám na účet obecně prospěšné společnosti.
De lege lata je ředitel obecně prospěšné společnosti jejím monokratickým statutárním
orgánem a jeho jednání je přímo jednáním obecně prospěšné společnosti, právnická osoba
projevuje přímo svou vůli (§20 OZ) Obecně prospěšná společnost může mít pouze jednoho
ředitele, nepřipadá v úvahu více ředitelů, opačně například úprava jednatelů společnosti
s ručením omezeným (§133 odst. 1 OBCHZ), která umožňuje mnohost jednatelů.
Zákonodárce vedla k této změně zejména vůle sjednotit úpravu s jinými zákony,
například právě případ uvedený v důvodové zprávě k novele ZOPS je příznačný. Týká se
zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, podle uvedeného zákona je ředitel statutárním
orgánem školské právnické osoby, pokud byla tato školská právnická osoba zároveň obecně
prospěšnou společností, mohlo a docházelo ke značným problémům. Dalším podstatným
důvodem pro tuto změnu bylo taktéž volání aplikační praxe po změně, neboť správní rada
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jako kolegiální statutární orgán byla v praxi těžkopádná a málo flexibilní, správní rada se
scházela jen několikrát za rok, funkce člena správní rady byla neplacená a spíše svým
způsobem čestná. Ovšem obecně prospěšné společnosti, jako typ právnické osoby, jsou často
velké organizace, s velkým množstvím zaměstnanců, mnohamiliónovým rozpočtem a
vyžadovaly a vyžadují flexibilitu a rychlost při projevování své vůle. Proto došlo k uvedené
změně. Monokratický orgán je pak logickým a příznačným řešením pro právnickou osobu
odpovídající ústavu.
V přechodných ustanoveních k novele ZOPS je stanoveno bod bodem 3, že ředitel
obecně prospěšné společnosti, jmenovaný do funkce přede dnem nabytí účinnosti novely
ZOPS, se dnem nabytí účinnosti novely ZOPS stává statutárním orgánem obecně prospěšné
společnosti podle § 9a ZOPS, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely ZOPS. To
znamená, že obecně prospěšná společnost, která měla před nabytím účinnosti novely ZOPS,
tj. k 1. lednu 2011, zřízenu funkci ředitele, došlo k témuž dni ex lege ke vzniku funkce
statutárního orgánu této osobě. Přechodná ustanovení novely ZOPS reflektovala na situaci,
kdy obecně prospěšná společnost tento dříve fakultativně zřizovaný orgán postrádala. Za
takové situace by povinna správní rada jmenovat do šesti měsíců, tj. do 30. června 2011, jako
statutární orgán společnosti jejího ředitele. Do doby než byl tímto postupem statutární orgán
jmenován, vykonávala pravomoci podle ustanovení § 9a ZOPS správní rada.
Ředitele obecně prospěšné společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Tuto
pravomoc správní rady nelze přenést na nikoho jiného. Ředitelem obecně prospěšné
společnosti může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe
povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí (§ 8 odst. 1 OZ)
Za bezúhonného se pro účely ZOPS pak považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestný čin je spáchán úmyslně,
jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem
chráněný takovým zákonem, nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo
ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. Srozuměním se rozumí i
smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit
zájem chráněný takovým zákonem (§ 13, 15 TZ)
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ZOPS stanoví v § 9a odst. 3 neslučitelnost funkcí. Ředitel obecně prospěšné
společnosti nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. Co se týká neslučitelnosti
funkce ředitele a člena správní rady, tak takový zákaz je zcela logický, neboť správní rada
jmenuje i odvolává ředitele a úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnost
činí právě správní rada. Co se týká neslučitelnosti funkce ředitele a člena dozorčí rady, tak to
vyplývá z účelu dozorčí rady jako nezávislého kontrolního orgánu obecně prospěšné
společnosti. Nicméně ředitel obecně prospěšné společnosti je oprávněn se zúčastnit jednání
správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
Ředitel obecně prospěšné společnosti vykonává funkci ve smluvním poměru. Toto
ustanovení ZOPS vyvolává některé důležité otázky, na které je nutné odpovědět. Výkonem
funkce je myšlen výkon funkce ředitele jako statutárního orgánu obecně prospěšné
společnosti a smluvním poměrem pak jakýkoli smluvní poměr, který se nepříčí právním
předpisům. Otázkou ovšem je, jaké smluvní poměry pro funkci ředitele obecně prospěšné
společnosti jsou možné.
Komentář k ZOPS49 uvádí, že lze zejména uvažovat o smlouvě o výkonu funkce, či
mandátní smlouvě a dále taktéž o pracovním poměru. Dle mého názoru je úvaha uvedená
v komentáři k ZOPS ohledně možnosti pracovněprávního vztahu, resp. pracovně právního
smluvního poměru na výkon funkce ředitele obecně prospěšné společnosti nesprávná.
V komentáři k ZOPS je uvedeno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Ads
119/2010-60 upravující otázku souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru
z hlediska předpisů o nemocenském pojištění. Jednalo se o situaci, kdy jednatel společnosti
s ručením omezeným měl se společností současně uzavřenou pracovní smlouvu na výkon
činnosti ředitele společnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení shledala, že pracovní
náplň ředitele byla shodná s činností jednatele a došla k závěru, že pracovní poměr tak vůbec
nevznikl. Nejvyšší správní soud měl shodný názor a v souladu se svojí předešlou judikaturou
dospěl k závěru, že činnost jednatele není druhem práce ve smyslu ustanovení zákoníku práce.
Soud tak potvrdil, že v důsledku neexistence pracovního poměru daná osoba nebyla účastna
nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru, nýbrž pouze jako jednatel
pracující pro společnost, což předpisy o nemocenském pojištění umožňovaly pouze za
určitých podmínek do konce roku 2008.

DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
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Od 1. ledna 2009 dle nového zákona o nemocenském pojištění jednatelé již nepatří do
okruhu nemocensky pojištěných osob (a tyto osoby nelze pojistit ani dobrovolně). Jednatelé
tak nemají nárok na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podporu při ošetřování
člena rodiny, dávky v těhotenství a mateřství) Tyto osoby jsou pojištěné jenom pro
důchodové účely. Je však třeba zdůraznit, že jejich účast na důchodovém pojištění vznikne
pouze v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do
vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z této činnosti aspoň ve výši rozhodného
příjmu, což pro rok 2011 představuje částku 6 200 Kč měsíčně. Neuznání platnosti pracovní
smlouvy při souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru by tak mohlo mít
vliv i na účast na důchodovém pojištění, resp. dobu pojištění a výši započitatelného příjmu.
Soud zároveň připustil, že právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným
nebrání tomu, aby jiné činnosti odlišné od výkonu funkce jednatele vykonávaly fyzické osoby
pro obchodní společnosti na základě pracovněprávních vztahů. Je tedy velmi žádoucí prověřit
všechny situace, při kterých jednatelé ve společnosti s ručením omezeným, či členové
statutárního orgánu v akciové společnosti vykonávají své činnosti zcela nebo částečně na
základě pracovněprávního vztahu. Zabrání se tak možným negativním dopadům na jejich
nemocenské či důchodové pojištění a zároveň budou společnosti schopny obhájit daňovou
odečitatelnost těchto mzdových nákladů či odvodů na sociální zabezpečení.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se Nejvyšší správní soud vyjádřil k souběhu funkce
statutárního orgánu a pracovně právního vztahu. Nicméně je nutné uvést, že takový názor
nebyl v žádném případě přelomový, neboť judikatura zejména Nejvyššího soudu dlouhodobě
tento postoj rozvijí a potvrzuje. Soudy v tomto případě převzaly roli zákonodárce a postupně
judikaturou vyslovily právní názor, že souběh je možný pouze v případě, že se rozsah činnosti
nepřekrývá. Platí tedy, že výkon činnosti statutárního orgánu nelze provádět v rámci
pracovního poměru. Jestliže bude sjednaný druh práce odpovídat rozsahem činností
spadajících pod výkon funkce statutárního orgánu, bude pracovní smlouva nebo sjednaná
dohoda neplatná.
Výkon funkce ředitele, jakožto statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti, je
svým obsahem jak zastupování společnosti navenek, tak obchodní vedení obecně prospěšné
společnosti, resp. vedení směrem dovnitř obecně prospěšné společnosti. Právní předpisy ani
povaha obecně prospěšné společnosti nicméně nebrání tomu, aby jiné činnosti (odlišné od
výkonu funkce ředitele) vykonávaly fyzické osoby pro obecně prospěšnou společnost na
základě pracovněprávních vztahů, resp. aby takovou činnost vykonával přímo ředitel obecně
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prospěšné společnosti. Co je činností statutárního orgánu (výkonu funkce ředitele) stanoví
ZOPS. Pro platný vznik pracovněprávního poměru k obecně prospěšné společnosti nutno
vymezit druh práce ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce odlišně od
činnosti statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti. V opačném případě půjde o vztah
absolutně neplatný, který nikdy nevznikl (§ 19 písm. d) Zákoníku práce) V případě
poskytnutého plnění se bude postupovat dle ustanovení OZ o bezdůvodném obohacení.
Lze tedy uzavřít, že výkon funkce ředitele obecně prospěšné společnosti nelze
vykonávat v pracovně právním smluvním poměru dle Zákoníku práce, neboť výkon funkce
statutárního orgánu není druhem práce. Má to ovšem ještě i jiné logické důvody. Ředitel
obecně prospěšné společnosti a její zaměstnanec mají totiž právně odlišné postavení, které se
projevuje jak v činnosti obecně prospěšné společnosti uvnitř, tak navenek; značný význam má
zejména z hlediska jednání s třetími osobami. Jednání ředitele obecně prospěšné společnosti
se považuje za jednání obecně prospěšné společnosti samotné, vedle toho zaměstnanec jedná
pouze jako její zákonný zástupce. Z toho dále plyne, že pokud zaměstnanec překročí své
oprávnění jednat (stanovené pracovní smlouvou nebo vnitřními pokyny), je tím obecně
prospěšná společnost vázána pouze v případě, že třetí osoba nemohla o překročení vědět nebo
vzhledem ke všem okolnostem nevěděla. Vedle toho, pokud překročí rozsah oprávnění
ředitel, je jeho jednáním obecně prospěšná společnost vázána vždy. Z principu ochrany třetích
osob je tedy nutné, aby věděly, zda jednají s ředitelem, či zaměstnancem obecně prospěšné
společnosti, což je v případě souběhu funkcí nemožné. Stejné konflikty vznikají dále
například v odpovědnosti za způsobenou škodu a dalších oblastech.
Nicméně částečný průlom v tomto pojetí je způsoben zákonem č. 351/11 Sb., který
s účinností od 1. 1. 2012 novelizuje OBCHZ a přidává do něj zcela nové ustanovení § 66d,
které upravuje pověření obchodním vedením. V § 66d OBCHZ je stanoveno, že statutární
orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného.
Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního
předpisu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně
statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Dále upravuje, že při uvedeném pověření
obchodním vedením zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem
nebo jeho členem, stanovená OBCHZ za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného
hospodáře. OBCHZ upravuje taktéž situaci, když osoba, která je pověřena obchodním
vedením, je zároveň statutárním orgánem společnosti. Jestliže jsou činnosti spadající pod
obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle Zákoníku práce zaměstnancem
88

společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či
odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží
rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů. OBCHZ taktéž stanoví, jaké
práva nelze přenést. Pověření obchodním vedením nezahrnuje účast na zasedání statutárního
orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření
obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které
tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že přeci jenom zákonodárce, alespoň pro obchodní
společnosti, stanovil možnost výkonu funkcí statutárního orgánu v pracovně právním vztahu.
Resp. jedná se pouze o pověření obchodním vedením, není to přímý výkon takové funkce. Dle
mého názoru lze taktéž postupovat i u ředitele obecně prospěšné společnosti. Ředitel může
pověřit zaměstnance obecně prospěšné společnosti či jinou osobu „obchodním vedením“
obecně prospěšné společnosti, touto činností bude zejména rozhodování o provozních
záležitostech obecně prospěšné společnosti, jimiž jsou např. reklama či vedení účetnictví,
resp. řízení obecně prospěšné společnosti. Nicméně vymezení toho, co má být obsahem
takového pověření je u obecně prospěšné společnosti nelehké, neboť ani vymezení
obchodního vedení u obchodních společností není OBCHZ stanoveno a vychází se v tomto
pouze z judikatury či doktríny. U obecně prospěšné společnosti i tyto zdroje chybí. Nicméně
je důležité, že odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti péče řádného hospodáře
není takovým pověřením omezena a nepřechází na pověřence, naopak zůstává plně
zachována, což je pro právní jistotu třetích osob stěžejní.
Co se týká smluvního poměru pro výkon ředitele obecně prospěšné společnosti, se
jako úplatná forma nabízí smlouva o výkonu funkce, či mandátní smlouva dle OBCHZ a
v případě bezúplatné formy se nabízí uzavření příkazní smlouvy dle OZ.
Smlouva o výkonu funkce je zvláštním typem smlouvy, jejímž cílem je upravit
vzájemná práva a povinnosti mezi společností a nejčastěji právě členem jejího statutárního
orgánu (tedy v tomto případě ředitelem). Obecně prospěšná společnost nemá povinnost
smlouvu o výkonu funkce s ředitelem uzavírat; s ohledem na právní jistotu obou subjektů to
však lze jistě doporučit. Obsahem této smlouvy pak bývá i dohoda o výši odměny jednatele.
Důležité je, že smlouva o výkonu funkce musí mít dle OBCHZ písemnou formu a
musí být schválena správní radou obecně prospěšné společnosti, resp. ji v souladu s § 9a odst.
5 ZOPS uzavírá za obecně prospěšnou společnost s ředitelem právě správní rada. Dokud ji
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správní rada neschválí, nenabude účinnosti. To znamená, že smlouva sice fakticky existuje,
ale nevyvolává dosud žádné právní následky (účinky). V praxi to například vede k tomu, že
ačkoliv má ředitel podle smlouvy o výkonu funkce právo na odměnu, nemůže mu ji obecně
prospěšná společnost v dohodnuté výši a splatnosti vyplatit. Právo na odměnu za dohodnutých
podmínek totiž řediteli vzniká až okamžikem účinnosti smlouvy.

Ovšem je nutné

připomenout, že pokud nestanoví zakládací listina, či smlouva, možnost odměňovaní ředitele
obecně prospěšné společnosti (dle § 4 odst. 2 písm. j ZOPS) není možné, aby správní rada
uzavírala s ředitelem obecně prospěšné společnosti úplatnou smlouvu.
Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo
vykoná jinou činnost. Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a
znalostí. OZ dále stanoví, že příkazník se smí odchýlit od pokynů příkazcových jen tehdy, jeli to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za
škodu. Příkazník je ze zákona povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu
někomu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Dovolil-li však příkazce, aby si
ustanovil zástupce, nebo byl-li tento nezbytně nutný, odpovídá příkazník pouze za zavinění
při volbě zástupce. Příkazní smlouva je ze své podstaty bezúplatná. Odměna se poskytuje, jen
v případě, že byla výslovně dohodnuta nebo je-li obvyklá vzhledem k povolání příkazníka.
Příkazní smlouva si nevyžaduje zvláštní formu, to znamená, že může být uzavřena písemně i
ústně, respektive i konkludentně. Jen v záležitostech, kdy by se předmět příkazní smlouvy
sestával z právních úkonů, pro které zákon předepisuje písemnou formu, tam by se musela
smlouva sjednat písemnou formou. U příkazní smlouvy je možné přímé i nepřímé zastoupení.
Připomeňme si že, nepřímým zastoupením se rozumí jednání svým jménem na účet třetí
osoby, a přímé zastoupení se rovná jednání jménem třetí osoby na její účet.
Jak již jsem v této kapitole uvedl, ředitel obecně prospěšné společnosti je povinen
vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné
společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí
ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a obecně
prospěšnou společností vylučující nebo omezující jeho odpovědnost za škodu je neplatné.
Uvedený požadavek je formulován v ustanovení § 10 odst. 5 ZOPS pro členy správní
rady obecně prospěšné společnosti. Nicméně skrze odkaz uvedený v ustanovení § 9a odst. 4
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ZOPS se se citované ustanovení vztahuje též na ředitele obecně prospěšné společnosti a skrz
odkaz uvedený v § 15 odst. 4 ZOPS taktéž členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti.
Pojem péče řádného hospodáře lze chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony
týkající se obecně prospěšné společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje
o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče pak zahrnuje nejen péči o
majetek obecně prospěšné společnosti tak, aby na něm nevznikla škoda jeho úbytkem či
znehodnocením, ale také aby došlo ke zhodnocení majetku obecně prospěšné společnosti a k
jeho rozmnožení v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Postup s péčí
řádného hospodáře však nepředpokládá, aby byl člen statutárního nebo dozorčího orgánu
vybaven odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí ve statutárním nebo
dozorčím orgánu, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat
hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku. Péče řádného hospodáře
zahrnuje také povinnost člena statutárního nebo dozorčího orgánu rozpoznat, že je nutná
odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a takovou pomoc zajistit.
Dle Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 5 Tdo 1143/2005 ze dne 23.
listopadu 2005 představenstvo akciové společnosti, stejně jako jiné obdobné orgány, při svém
rozhodování musí též zohlednit celou řadu různých okolností. Za běžného stavu věcí tedy
nelze požadovat stoprocentní správnost a bezchybnost jakéhokoli rozhodnutí.
V případě, že statutární nebo dozorčí orgán obecně prospěšné společnosti deleguje část
výkonu své pravomoci na jinou osobu, pak zodpovídá tento orgán za výběr takové osoby s
ohledem na její odborné schopnosti, znalosti a způsobilost plnit řádně svěřené úkoly.
Statutární nebo dozorčí orgán je nadále povinen sledovat a dohlížet na to, jakým způsobem
jsou takto svěřené činnosti prováděny.

5.2.

Správní rada obecně prospěšné společnosti

Důvodová zpráva k § 10, 11, 12, 13 a 14 ZOPS
Postavení správní rady jako statutárního orgánu neziskové právnické osoby vyplývá z
principu veřejné kontroly, který je typický pro tento druh subjektů, jimž je umožňováno též
hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů. Ze stejných důvodů je vylučováno, aby se
členem správní rady stala osoba svázaná s neziskovou právnickou osobou pracovně právním
vztahem.
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Pro potřebu tohoto zákona je definována bezúhonnost vázaná na pravomocné odsouzení, pro
úmyslný trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností neziskové právnické osoby.
Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a členům těchto orgánů
nepřísluší odměna. Aby nedocházelo k pochybnostem o způsobu další obnovy správní rady,
vymezuje zákon základní mechanismus, zajišťující kontinuální obměny členů správní rady.
Cyklací členů správní rady se sleduje možnost stabilní veřejné kontroly při současném
vyloučení nebezpečí příliš těsného spojení jmenované správní rady s neziskovou právnickou
osobou a zamezení eventuálního konfliktu zájmů při práci členů správní rady. Technika
obměny členů správní rady je postavena na omezení vykonávat funkci člena rady pouze po
dvě funkční období. Bude-li veřejný zájem na dalším členství ve správní radě příslušného
člena správní rady, je tak možné učinit nejdříve rok po té, kdy skončilo jeho předcházející
funkční období (a to at' jedno funkční období, či dvě po sobě bezprostředně následující).
Návrh umožňuje zakladateli jmenovat správní radu a řeší způsob kooptování nových členů
správní rady na uvolněná místa. Kooptace bude prováděna volbou, na níž se účastní
dosavadní členové. Správní radu se navrhuje konstruovat jako orgán, který dává předchozí
souhlas k právním úkonům týkajícím se nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti.
Dále se navrhuje správní radě svěřit rozhodování v zásadních věcech vnitřního fungování
obecně prospěšné společnosti-schvalování rozpočtu, účetních závěrek a výroční zprávy a
rozhodování o předmětu doplňkových činností. Správní radě je svěřeno i rozhodnutí o tom,
zda bude vydán statut obecně prospěšné společnosti, a rozhodnutí o jeho obsahu. Statut
nebude v souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády obligatorně vydávaným vnitřním
předpisem obecně prospěšné společnosti. Statut, bude-li vydán, bude zveřejňován ve sbírce
listin rejstříkových soudů. Předpokládá se, že správní rada jako kolektivní orgán zajistí v jí
svěřených věcech větší objektivitu rozhodování. Touto úpravou, kdy jsou správní radě svěřeny
k rozhodování některé zásadní věci týkající se vnitřního fungování obecně prospěšné
společnosti, není nijak snižována pozice ředitele jako statutárního orgánu, který jedná za
obecně prospěšnou společnost navenek. Stanoví se postup správní rady při vydávání souhlasu
k nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti. Stanoví se neplatnost právních úkonů
týkajících se majetku obecně prospěšné společnosti bez předchozího souhlasu správní rady.
V zájmu zachovat v co největší míře právní jistotu třetích osob při jednání s obecně
prospěšnými společnostmi se neplatnost stanoví v souladu se stanoviskem Legislativní rady
vlády jako relativní – zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je neplatností právního úkonu
dotčen, se jí musí dovolat.
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Důvodová zpráva k § 10, 11, 12, 13 a 14 Novely ZOPS
Navrhuje se zrušit poznámku pod čarou č. 6, neboť text § 10 odst. 2, ke kterému se
vztahovala, se ruší. Navrhuje se zrušit zákaz odměňování členů správní rady a dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti. Pokud se v návrhu novely stanoví vysoká odpovědnost členů
správní rady za jejich jednání, a to na úrovni odpovědnosti statutárních orgánů obchodních
společností, nelze požadovat, aby takováto funkce byla vykonávána bez možnosti finančního
ohodnocení. Obdobně tato úprava platí pro dozorčí radu. Možnost a způsob poskytování
odměn členů správní rady, dozorčí rady a ředitele stanoví zakladatel v zakládací listině.
Navrhuje se stanovit odpovědnost správní rady v rozsahu obdobném jako je tomu
u představenstva akciové společnosti. Primárním zájmem je ochránit obecně prospěšnou
společnost před nezodpovědným jednáním členů správní rady. Navrhuje se zrušit
neodůvodněné ustanovení o omezení doby, po kterou lze být členem správní rady a stanoví se
možnost opětovného členství ve správní radě. Navrhuje ponechat na zakladateli, zda chce
stanovit funkční období odlišně od zákonem obecně určených tří let. Stanoví se možnost
primárně upravit postup při rovnosti hlasů při rozhodování správní rady zakládací listinou
nebo statutem. Navrhuje se zrušit ustanovení o rotaci členů správní rady. Není vyloučeno, aby
zakladatel rotaci sám stanovil. V praxi se však příliš neosvědčila, požadavek na provádění
rotace vedl často k tomu, že obecně prospěšná společnost ztrácela přehled o tom, v kterém
okamžiku končí členům správní rady funkční období. Navrhuje se upravit možnost stanovit
v zakládací listině další důvody pro odvolání členů správní rady – může jím být např. pasivita
člena atd. Stávající úprava v podstatě fixuje člena správní rady po jeho funkční období ve
funkci, neboť důvody pro odvolání jsou velmi omezené. Navrhuje se nahradit rozhodování
obce dle sídla obecně prospěšné společnosti o odvolání člena rozhodováním soudu. Není
důvod, aby obce rozhodovaly ve věcech obecně prospěšných společností, s nimiž mají
společné pouze to, že sídlí na jejich území. V ostatních statusových věcech obecně
prospěšných společnosti je rozhodování svěřeno soudu, proto se navrhuje soudu svěřit i
rozhodování o odvolání členů správní rady ve vymezených případech. Obdobně se navrhuje
upravit i jmenování nových členů správní rady po marném uplynutí zákonné lhůty. Správní
radu se navrhuje konstruovat jako orgán, který dává předchozí souhlas k právním úkonům
týkajícím se nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti. Dále se navrhuje správní
radě svěřit rozhodování v zásadních věcech vnitřního fungování obecně prospěšné společnosti
-schvalování rozpočtu, účetních závěrek a výroční zprávy a rozhodování o předmětu
doplňkových činností. Správní radě je svěřeno i rozhodnutí o tom, zda bude vydán statut
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obecně prospěšné společnosti, a rozhodnutí o jeho obsahu. Statut nebude v souladu se
stanoviskem Legislativní rady vlády obligatorně vydávaným vnitřním předpisem obecně
prospěšné společnosti. Statut, bude-li vydán, bude zveřejňován ve sbírce listin rejstříkových
soudů. Předpokládá se, že správní rada jako kolektivní orgán zajistí v jí svěřených věcech
větší objektivitu rozhodování. Touto úpravou, kdy jsou správní radě svěřeny k rozhodování
některé zásadní věci týkající se vnitřního fungování obecně prospěšné společnosti, není nijak
snižována pozice ředitele jako statutárního orgánu, který jedná za obecně prospěšnou
společnost navenek. Stanoví se postup správní rady při vydávání souhlasu k nakládání
s majetkem obecně prospěšné společnosti. Stanoví se neplatnost právních úkonů týkajících se
majetku obecně prospěšné společnosti bez předchozího souhlasu správní rady. V zájmu
zachovat v co největší míře právní jistotu třetích osob při jednání s obecně prospěšnými
společnostmi se neplatnost stanoví v souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády jako
relativní – zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je neplatností právního úkonu dotčen, se jí
musí dovolat.
Správní rada je upravena v části první, v hlavě IV-orgány obecně prospěšné
společnosti, v § 10 až 14. Správní rada byla do účinnosti Novely ZOPS statutárním orgánem
obecně prospěšné společnosti a ve většině případů jediným obligatorním orgánem obecně
prospěšné společnosti.
De lege lata je správní rada nejvyšším orgánem obecně prospěšné společnosti. Správní
rada je kolegiálním orgánem, má nejméně tři členy. Počet členů musí být dělitelný třemi beze
zbytku. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům. Jak již jsem uváděl v přechozí části mé práce u ředitele
obecně prospěšné společnosti, tak způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony
nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném
rozsahu zletilostí (§ 8 odst. 1 OZ) Za bezúhonného se pro účely ZOPS pak považuje ten, kdo
nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Trestným činem je protiprávní čin,
který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo věděl, že svým jednáním může
takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně
může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (§ 13, 15 TZ)
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V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše
jedna třetina členů správní rady. V případě nejmenšího možného počtu členů správní rady
může být pouze jeden člen v pracovně právním poměru k obecně prospěšné společnosti.
Takové omezení má zcela jistě své opodstatnění, a to zejména pro to, aby nedocházelo ke
střetu zájmů právnické osoby a jejich zaměstnanců, a to za situace, když je správní rady
nejvyšším orgánem obecně prospěšné společnosti a rozhoduje o zásadních a nejpodstatnějších
záležitostech obecně prospěšné společnosti. Na druhou stranu je žádoucí, aby zaměstnanci
právnické osoby měli ve správní radě, jako nestranném a kolegiálním orgánu obecně
prospěšné společnosti, svého zástupce.
Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní
rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného
hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně
prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto
škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou
společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.
Pojmu péče řádného hospodáře jsem věnoval v přechozí části v souvislosti s ředitelem
společnosti, stejné beze zbytku platí i pro jednotlivé členy správní rady obecně prospěšné
společnosti. V zakládací listině je možno upravit odměňování člena správní rady (§ 4 odst. 2
písm. j) ZOPS)
Jak již jsem uvedl, správní rada byla do účinnosti Novely ZOPS statutárním orgánem
obecně prospěšné společnosti, nicméně nejedná se o jedinou změnu, kterou s účinností k 1. 1.
2011 Novela ZOPS přinesla. Předchozí úprava stanovovala maximální možný počet členů
správní rady na 15. Členem správní rady mohla být pouze fyzická osoba, která byla
bezúhonná a měla způsobilost k právním úkonům a nebyla ani sama ani osoby jí blízké (§116
OZ) s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
Stejně jako v současném ZOPS bylo stanoveno, že členství ve správní radě obecně prospěšné
společnosti bylo neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti,
stejně tak ředitel obecně prospěšné společnosti nemohl být členem správní a dozorčí rady.
Opačně však bylo stanoveno, že členům těchto orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce
člena. Obecně prospěšná společnost mohla členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen
náhradu výdajů do výše určené právním předpisem, například za cestovné apod.
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Funkční období členů správní rady je tříleté. Pokud zakládací listina nestanoví jinak, je
možné opětovné členství správní rady, a to neomezeně. Členové správní rady volí ze svého
středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo
členů správní rady rovné. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je
správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
Do účinnosti Novely ZOPS byla úprava rotace členů správní rady upravena zcela
odlišně, funkci člena správní rady nebylo možno zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční
období. Po uplynutí šestiletého členství ve správní radě mohla být stejná osoba opět jejím
členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
Výše uvedené změny v úpravě správní rady provedené Novelou ZOPS jsou zejména
spojené s tím, že správní rada k 1. 1. 2011 není statutárním orgánem obecně prospěšné
společnosti. Taktéž jsou změny reakcí na aplikační nesnáze, které úprava správní rady
v ZOPS ve svém původním znění způsobovala. Zejména ustanovení o rotaci členů správní
rady a nemožnost zastávat členství ve správní radě po více než dvě funkční období, resp. po
takové době nucená jednoroční pauza. V aplikační praxi taktéž nebyla žádoucí nemožnost
odměňovat členy správní rady. Při takto nastavených podmínkách nebylo možné udržovat
kvalitní a odbornou správní radu, resp. bylo mnohdy těžké sehnat odpovídající členy správní
rady.
Členy správní rady jmenuje zakladatel, pokud zakladatel v zakládací listině nestanovil
jinak. Zakladatel v zakládací listině může upravit jmenování členů správní rady nejrůznějším
způsobem. Může delegovat toto své právo na speciální orgán, např. radu delegátů, která bude
tvořena například členy samosprávy či obce, ve které má obecně prospěšná společnost sídlo.
Zakladatel si může částečně svou pravomoc ponechat, když část správní rady bude jmenovat
sám, zbytek pak jim určený subjekt. Zakladatel v zakládací listině může taktéž stanovit, že
správní rady si své nové členy bude jmenovat sama.
Členství ve správní radě zaniká:
a) Uplynutím funkčního období. Jak už jsem uváděl, funkční období člena správní rady
je tříleté. Členy správní rady jmenuje zakladatel, funkční období první správní rady
začíná vznikem obecně prospěšné společnosti, dalším členům jmenováním.
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b) Úmrtím. Smrtí zanikne způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti (právní
subjektivita)
c) Odstoupením. Člen správní rady může odstoupit kdykoli, a to i bez udání důvodu.
ZOPS nestanoví, jakým způsobem má být přesně takový úkon učiněn, na rozdíl
například od § 66 ods.1 OBCHZ, který stanoví, že osoba, která je statutárním orgánem
nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu společnosti, může ze své funkce
odstoupit. Je však povinna oznámit to orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který ji
zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl
projednat orgán, který ji zvolil nebo jmenoval, nestanoví-li společenská smlouva nebo
stanovy, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. U
osoby zvolené za člena orgánu zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem,
kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán
je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z
funkce dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na
zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém
oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku
funkce. Pokud působnost valné hromady vykonává jediný společník a ten neschválí na
žádost osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného
orgánu společnosti, jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce této osoby
uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení jedinému společníkovi.
Nicméně lze na takový úkon klást požadavky určitosti a srozumitelnosti s odkazem na
§ 37 OZ. Odstoupení se bude dle anologie k § 66 odst. 1 OBCHZ zasílat orgánu, který
člena správní rady do funkce jmenoval, resp. správní radě. Důležité bude zejména
uvést v takovém odstoupení datum, ke kterému člen správní rady odstupuje, nelze
však odstoupit zpětně.50
d) Odvoláním. Dle ZOPS zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen
splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 (to je bezúhonnost)
nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS, zakládací listinu nebo
statut obecně prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací
listině. „Odvolání je ukončením členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti
jednostranným úkonem zakladatele. Odvolání je možné pouze z důvodů uvedených v
§12 odst. 3 ZOPS nebo z důvodů uvedených zakladatelem v zakládací listině.
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, S. 141 a násl.
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Odvolání má konstitutivní účinky. Neodloží-li zakladatel výslovně účinnost svého
rozhodnutí, je rozhodnutí o odvolání člena správní rady účinné dnem, kdy o něm
zakladatel rozhodl. ZOPS specificky otázku okamžiku zániku členství v případě
odvolání člena správní rady neřeší, je proto nutné postupovat s užitím analogie podle
úpravy odvolání orgánů obchodních společností a s judikatury, která se k této
problematice váže. Rozhodnutí o odvolání musí byt doručeno odvolanému členovi
správní rady. Pro zánik členství však doručení oznámení o odvolání nemá žádný
právní důsledek. Obecný princip zániku členství dnem, kdy o něm bylo rozhodnuto
(není-li účinnost odložena) slouží i jako ochrana před jednáním člena správní rady,
kterým by se snažil zmařit doručení rozhodnutí o odvolání a oddálit účinek odvolání.
Rozdíl mezi okamžikem účinnosti odvolání a okamžikem doručení má pro odvolaného
člena správní rady pouze ten důsledek, že mu nemůže být vytýkáno, pokud jednal jako
člen správní rady, neboť nevěděl, že jim již není. Člen správní rady by měl v rámci
svého odpovědného jednání oznámit rozhodnutí o svém odvolání obecně prospěšné
společnosti. Lze předpokládat, že o odvolání člena správní rady bude obecně
prospěšnou společnost informovat v zájmu ochrany zájmů obecně prospěšné
společnosti i zakladatel.“51
Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu
odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.
Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a
nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena
správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě
způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této
lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí
rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
5.2.1. Působnost správní rady
V § 13 ZOPS je vymezena působnost správní rady, jsou stanoveny pravomoci správní
rady. Z uvedených pravomocí je zřejmé, že správní rada je nejvyšším orgánem obecně
prospěšné společnosti, neboť správní rada formou předchozího souhlasu nebo schvalování
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, S. 143.
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rozhoduje o zásadních záležitostech obecně prospěšné společnosti, a to zejména majetkové
povahy.
Správní rada vydává písemnou formou předchozí souhlas k právnímu úkonu, kterým
obecně prospěšná společnost:
a) Nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc. Dle § 119 odst. 2 OZ jsou
nemovitostmi pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pokud obecně
prospěšná společnost chce nabýt, či zcizit nemovitost, ať už kupní smlouvou, směnnou
smlouvou či darovací smlouvou, musí mít předchozí písemný souhlas správní rady
k tomuto úkonu. Zatížit nemovitost se rozumí zástavním právem či věcným
břemenem.
b) Nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u
movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle
zákona upravujícího veřejné zakázky. Tímto zákonem je zákon č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách (dále jen“ ZVZ“). Dle § 12 odst. 3 ZVZ se veřejnou zakázkou
malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v
případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000 Kč
bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000
000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
c) Nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva. Autorská práva jsou
vymezena v zákoně č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“) V AZ jsou vymezena
autorská práva, ta mou být zcizována nebo nabývána, resp. část těchto práv, které
pojetí autorského práva jako takového umožňuje. Je to dispozice s oddělitelnými
majetkovými právy. Lze zcizovat či nabývat licenční či podlicenční smlouvou, event.
smlouvou nakladatelskou. Průmyslová práva jsou užitné a průmyslové vzory,
vynálezy a zlepšovací návrhy a ochranné známky, upravené dle speciálních právních
předpisů.
d) Zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby. K tomu, aby mohla obecně prospěšná společnost založit jinou
právnickou osobu, potřebuje předchozí souhlas správní rady. Samozřejmě je nutné
zejména dbát na omezení uvedená v ZOPS, zejména pak § 17 odst. 2 ZOPS. Stejně tak
je nutný souhlas správní rady, pokud se obecně prospěšná společnost rozhodne vložit
peněžitý či nepeněžitý vklad do jiné právnické osoby.
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V § 14 odst. 2 ZOPS je stanoveno, že správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu
úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže
odporuje § 4 odst. 3. Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné
služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a zároveň její
hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů
nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které
byla obecně prospěšná společnost založena. Správní rada s péčí řádného hospodáře vždy před
vydáním souhlasu dle § 13 odst. 1 ZOPS bude zjišťovat, zda takovým úkonem nebude
ohroženo poslání a fungování obecně prospěšné společnosti. Odkaz na § 4 odst. 3 je
jednoznačně směřovaný na písm. f) ZOPS, které dává zakladateli možnost upravit v zakládací
listině podmínky zcizení nebo zatížení určitého majetku vloženého nebo darovaného
zakladatelem.
Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci v hodnotě podle § 13 odst. 1
písm. b) ZOPS a je-li zakladatelem Česká republika nebo územní samosprávný celek,
sjednává se cena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze
nemovitou věc nebo movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod
hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí. Cena obvyklá by měla být stanovena
pravidelně znaleckým posudkem.
Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13 odst. 1 ZOPS je
povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. Je-li
zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika nebo územní samosprávný celek,
je správní rada povinna vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13
odst. 1 oznámit do 7 dnů rovněž zakladateli.
V § 14 odst. 4 ZOPS stanoví důsledky toho, pokud k úkonům uvedeným v § 13 odst. 1
ZOPS nebude mít obecně prospěšná společnost písemný souhlas správní rady. Právní úkony
uvedené v § 13 odst. 1 ZOPS jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto
úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým
úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Z uvedeného je tedy zřejmé, že je
stanovena relativní neplatnost takových právních úkonů.
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Správní rada dále schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti, řádnou a
mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti a předmět
doplňkových činností.
Jakožto nevyšší orgán obecně prospěšné společnosti správní rada rozhoduje zrušení
obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 ZOPS rozhoduje o určení obecně
prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek a přechodu práv a povinností
zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez
právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak.
Správní rada může taktéž vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje
podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti,
byl-li vydán. Zde je změna provedená Novelou ZOPS, neboť ZOPS stanovoval do 31. 12.
2010 povinnost vydat statut, dle § 13 odst. 1 písm. d) ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku
obecně prospěšné společnosti, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně
prospěšné společnosti. De lege lata je statut fakultativním dokumentem. ZOPS stanoví
povinnost, v případě vydání statutu, do 30 dnů ode dne vydání jej uloží obecně prospěšná
společnost do sbírky listin dle § 27 OBCHZ; obdobně se postupuje v případě změn statutu
obecně prospěšné společnosti.

5.3.

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti

Důvodová zpráva k § 15 a 16 ZOSP.
Zákon určuje podmínky, kdy nezisková právnická osoba zřizuje povinně dozorčí radu.
Zároveň umožňuje, aby malé neziskové právnické osoby, které účtují v jednoduchém
účetnictví a neužívají majetek státu nebo obce nebyly povinny dozorčí rady zřizovat, což může
mít praktické důsledky (např. malá organizace v malé obci bude obtížně získávat členy
správní a, dozorčí rady). Úkolem dozorčí rady je především kontrola hospodaření a činnosti
neziskové právnické osoby. První dozorčí radu jmenuje zakladatel, jinak pro způsob
ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě.
Důvodová zpráva k § 15 a 16 Novely ZOPS.
Již při současné úpravě, kdy podle předpisů o účetnictví obecně prospěšné společnosti účtují
obligatorně v soustavě podvojného účetnictví, zřizují dozorčí radu všechny obecně prospěšné
společnosti. Navrhuje se proto zrušit ostatní podmínky uvedené v § 15 odst. 2. Dále se
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navrhuje se stejně jako u správní rady neomezovat počet členů dozorčí rady stanovením
nejvyššího počtu členů. Jednoznačně se určuje dělitelnost počtu členů dozorčí rady třemi,
s ohledem na stanovení možnosti, aby při obdobném použití úpravy členství ve správní radě (§
15 odst. 5) jednu třetinu členů dozorčí rady tvořili osoby v pracovněprávním vztahu k obecně
prospěšné společnosti. Odstraňuje se nedostatek právní úpravy – zákon stanovil pouze režim
jmenování první dozorčí rady, aniž řešil jmenování dozorčí rady obecně. Navrhuje se upravit
odbornou terminologii tak, aby byla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Vzhledem k tomu, že je ředitel navrhován jako statutární orgán, stanoví se povinnost
předkládat zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady i řediteli. Ruší se ustanovení o návrhu
dozorčí rady na odvolání ředitele. Ředitel obecně prospěšné společnosti bude podle
navrhované úpravy funkci vykonávat v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou.
Jeho pracovní poměr bude ukončován způsobem stanoveným zákoníkem práce; návrh dozorčí
rady na odvolání ředitele již nebude uplatnitelný. Navrhuje se upravit postup pro případ, kdy
dozorčí rada zjistí nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Není-li na úrovni
obecně prospěšné společnosti sjednána náprava, stanoví se povinnost dozorčí rady oznámit
tuto skutečnost zakladateli, který může využít svých práv např. k odvolání správní rady.
Dozorčí rada je kontrolním obligatorně zřizovaným orgánem obecně prospěšné
společnosti. Dozorčí rada je upravena v § 15 a 16 ZOPS. Do účinnosti Novely ZOPS nebyla
dozorčí rada povinně zřizovaným orgánem obecně prospěšné společnosti, resp. povinnost
zřizovat dozorčí radu měla jen obecně prospěšná společnost, do jejíhož majetku byl vložen
majetek státu nebo obce nebo která užívala nemovitý majetek státu nebo obce, a obecně
prospěšná společnost, která podle zvláštních předpisů účtovala v soustavě podvojného
účetnictví. ZOPS před účinností Novely ZOPS dával zakladateli možnost, aby v zakládací
listině upravil povinnost zřizovat dozorčí radu.
Dozorčí rada de lege lata je nejméně tříčlenná. Počet jejích členů musí být dělitelný
třemi beze zbytku. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí
jednání dozorčí rady. Do účinnosti Novely ZOPS byl počet členů dozorčí rady omezen sedmi
členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel, pokud není v zakládací listině stanoveno jinak.
Stejně jako u správní rady je také ZOPS dána možnost, aby byli členové dozorčí rady
jmenováni nejrůznějšími osobami, které stojí například mimo obecně prospěšnou společnost,
lze tak dosáhnout ještě větší transparentnosti a nezávislosti při výkonu působnosti tohoto
kontrolního orgánu.
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V § 15 odst. 4 ZOPS je stanoveno, že nestanoví-li ZOPS jinak, platí pro způsob
ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení o správní radě.
5.3.1. Působnost dozorčí rady
Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně
prospěšné společnosti. „Při přezkoumání účetní závěrky dozorčí rada podle svých znalostí
posoudí, zda účetnictví vedeno řádně, zda účetní závěrka obsahuje všechny náležitosti
stanovené účetními právními předpisy. K posouzení si může dozorčí rada vyžádat vysvětlení
ředitele popř. dalších osob. Při přezkoumání výroční zprávy pak posoudí, zda výroční zpráva
obsahuje všechny náležitosti stanovené v ZOPS a popř. zda jsou údaje uvedeny ve výroční
zprávě v souladu se sestavenou účetní závěrkou skutečným stavem. K této své kontrolní
činnosti má dozorčí rada k dispozici nejen možnost komunikace s ředitelem, případně
ekonomem a účetním obecně prospěšné společnosti, ale i zprávu auditora k účetní závěrce a
výroční zprávě společnosti“.52
Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích
své kontrolní činnost a dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu
se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
Dozorčí radě ZOPS stanovuje prostředky, aby mohla efektivně vyvíjet svou kontrolní
činnost. V § 16 odst. 2 ZOPS je stanoveno, že dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních
knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada může taktéž svolat
mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají. V § 16 odst. 3 ZOPS je stanovena povinnost pro dozorčí radu, a to
nutnost upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny
nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně
prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k
zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných
nedostatcích zakladatele.

DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, S. 171.
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6. Nový občanský zákoník a obecně prospěšná společnost
Jak již jsem uvedl na začátku mé práce, návrh nového občanského zákoníku prošel úspěšně
legislativním procesem. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se stane
účinným ode dne 1. 1. 2014 a pro svůj rozsah a komplexnost jde o výjimečnou právní normu
– kodex, která se dotkne života každého z nás.
Přijetí NOZ a jeho účinnost od 1. 1. 2014 se významně dotýká i ZOPS a obecně
prospěšných společností.
V hlavě II. NOZ jsou upravena ustanovení přechodná a závěrečná, v dílu 2. pak
závěrečná ustanovení, která pod § 3080, bod č. 163 uvádí, že se zrušuje Zákon č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
V § 3050 NOZ je ovšem uvedeno, že práva a povinnosti obecně prospěšných
společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má
právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona;
ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ZOPS se od 1. 1. 2014 zrušuje. Je ovšem
otázkou, zda v tomto případě bude stačit do 31. 12. 2013 podepsat zakladatelskou smlouvu,
resp. vyhotovit zakladatelskou listinu notářským zápisem nebo zda je nutné podat do 31. 12.
2013 návrh na zápis obecně prospěšné společnosti k příslušnému rejstříkovému soudu nebo je
nutné, aby obecně prospěšná společnost byla do 31. 12. 2013 zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností a vznikla do uvedeného data.
Dle mého názoru je správná poslední varianta, tedy obecně prospěšná společnost musí
být do 31. 12. 2013 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností. V případě, že by
obecně prospěšná společnost byla založena před 31. 12. 2013 a návrh na zápis by byl podán
před tímto datem, ovšem rejstříkový soud by nestihnul obecně prospěšnou společnost do
rejstříku obecně prospěšných společností zapsat, byl by příslušný soud dle mého názoru nucen
takový návrh odmítnout dle § 200d občanského soudního řádu. Z NOZ totiž vyplývá, že ode
dne 1. 1. 2014 se ZOPS zrušuje, § 3050 pak stanoví, že práva a povinnosti obecně
prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. V § 3050 se hovoří
dle mého toliko o obecně prospěšných společnostech jakožto právnických osobách, které
vznikly dle ZOPS a které jsou zapsány v rejstříku obecně prospěšných společností. Občanský
soudní řád v rámci rejstříkového řízení stanoví lhůty, kdy má být o přijatém návrhu na zápis
rozhodnutu. Domnívám se, že pokud bude návrh na zápis obecně prospěšné společnosti soudu
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doručen včas, v rámci takto stanovených lhůt, rejstříkový soud obecně prospěšnou společnost
zapíše.
Pokud tedy vznikne obecně prospěšná společnost do 31. 12. 2013, může se dle § 3050
NOZ rozhodnout, zda si po 1. 1. 2014 ponechá právní formu obecně prospěšné společnosti a
bude se nadále řídit ZOPS, nebo zda se rozhodne pro přeměnu své právní formy na jednu
z možností, kterou nabízí NOZ. NOZ dává obecně prospěšným společnostem možnost změnit
svou právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond.
Po 1. 1. 2014 tak nebudou moci vznikat nové obecně prospěšné společnosti, ty
stávající si však svou právní formu obecně prospěšné společnosti mohou ponechat, jak jen
dlouho chtějí, neboť NOZ nestanovil žádnou závaznou lhůtu, do kdy mají obecně prospěšné
společnosti změnit svoji právní formu, resp. že tak musí učinit.

6.1.

Přeměna právní formy obecně prospěšné společnosti po účinnosti

NOZ
Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního
nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry. Zůstává samozřejmě i název právnické
osoby, pouze s novým dodatkem ke stejnému kmenu, který požaduje pro danou právní formu
příslušný zákon. Zůstává i identifikační číslo právnické osoby, sídlo a samozřejmě i historie
právnické osoby, její obligační vztahy, které plynule přebírá právnická osoba s novou právní
formou.
Jak již jsem uvedl na začátku této kapitoly, tak obecně prospěšná společnost má dle §
3050 NOZ možnost se rozhodnout, zda si i nadále (po 1. 1. 2014) ponechá právní formu
obecně prospěšné společnosti nebo zda využije možnosti přeměny své právní formy na ústav,
nadaci či nadační fond, při použití ustanovení NOZ o přeměně právnický osob.
Přeměna právnické osoby je v NOZ upravena v § 174 až 184 a pak i speciálně pro
každý typ právnické osoby, tedy nadaci, nadačního fondu a ústavu.
Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy. Pro obecně
prospěšnou společnost, v souvislosti s ustanovením § 3050 NOZ, jsou důležité ustanovení o
změně právní formy. Neboť dle § 174 odst. 2 NOZ může právnická osoba změnit právní
formu jen tehdy, stanoví-li tak zákon. Co se týká přeměny fúzí a rozdělením, dle mého názoru
NOZ stanoví obecně možnost právnickým osobám se takto přeměňovat. Obecně prospěšným
společnostem umožňuje ZOPS vnitrostátní fúzi nebo rozdělení. Otázkou zůstává, zda může
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obecně prospěšná společnost fúzovat i s právnickou osobou jiné právní formy za účinnosti
ZOPS a zda se na tomto něco změní účinností NOZ.
První otázce jsem se věnoval v jiné části mé rigorózní práce. Co se týká otázky druhé,
tak dle mého názoru nemusí být odpověď tak zřejmá, jak se může na první pohled zdát. Je
sice pravdou, že pokud se obecně prospěšná společnost po 1. 1. 2014 nepřemění na jednu
z právních forem, které nabízí přechodné ustanovení NOZ, tak se obecně prospěšná
společnost řídí dosavadními předpisy.
Znamená to, že se obecně prospěšná společnost má řídit jen ZOPS, nebo jak vyplývá
z jazykového výkladu přechodného ustanovení i jinými předpisy, které NOZ od 1. 1. 2014
také zrušuje? Tedy, bude se obecně prospěšná společnost po 1. 1. 2014 řídit OZ nebo NOZ.
Pokud by pro obecně prospěšnou společnost a pro ZOPS platil jako lex generalis NOZ, tak se
domnívám, že obecně prospěšná společnost může fúzovat i s právnickou osobou jiné právní
formy, neboť NOZ ani ZOPS nestanoví opak nebo zákaz takového jednání.

6.2.

Ústav dle Nového občanského zákoníku

Dle mého názoru velká část obecně prospěšných společností si po nabytí účinnosti
NOZ ponechá právní formu obecně prospěšné společnosti a další část obecně prospěšných
společností využije možnosti změny právní formy a přemění se na ústav dle NOZ.
Přeměna obecně prospěšné společnosti na nadaci nebo nadační fond se mi jeví jako
málo pravděpodobná. A to už i z toho důvodu, že taková přeměna právní formy je možná jen
v uvedené situaci, tedy pro obecně prospěšné společnosti, které budou existovat v době po
účinnosti NOZ, jinak NOZ takové přeměny právní formy neumožňuje. Samozřejmě mám na
mysli přeměnu právní formy ústavu na nadaci nebo nadační fond, totéž platí de lege lata,
neboť obecně prospěšná společnost nemůže uskutečnit přeměnu své právní formy na nadaci či
nadační fond, nebo dokonce na společnost obchodní.
V NOZ je ústav upraven v § 402 až 418. Samozřejmě je nutné vtahovat na ústav i
obecná ustanovení o právnických osobách a jak stanoví § 418 NOZ, tak se v ostatním na
právní poměry ústavu použijí ustanovení o nadaci; nepoužijí se však ustanovení o nadační
jistině a nadačním kapitálu.
Ústav je v NOZ definován tak, že se jedná o právnickou osobu ustanovenou k
provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a
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majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně
dostupné za podmínek předem stanovených.
Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na
újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu.
Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na
vlastní správu.
Název ústavu bude muset obsahovat slova „zapsaný ústav, postačí však zkratka „z. ú.“
Ústav se zakládá inter vivos zakládací listinou, neboť NOZ dává možnost založit ústav i pro
případ smrti (mortis causa) Obecně prospěšnou společnost lze založit pouze inter vivos.
Založit pro případ smrti lze dle platného práva nadaci. Ústav vzniká zápisem do veřejného
rejstříku.
NOZ dále upravuje orgány ústavu. Statutárním orgánem je dle § 408 ředitel ústavu. Je
možno statutem upravit odlišné pojmenování statutárního orgánu ústavu, ovšem nesmí takové
označení vzbuzovat klamný dojem o jeho povaze. Je stanovena neslučitelnost funkcí ředitele
se členstvím ve správní radě, event. v dozorčí radě. NOZ stanoví i nutnost bezúhonnosti
statutárního orgánu, ta se projeví tak, že v případě, že bude za ředitele zvolena osoba, která
byla odsouzená za úmyslný trestný čin, nebude se k takové volbě přihlížet. Ředitele volí
správní rada.
Dalším orgánem, který v souvislosti s ústavem upravuje NOZ, je správní rada. Správní
rada je nejvyšším orgánem ústavu.
Neurčí-li zakladatelské právní jednání jiný způsob, jmenuje a odvolává členy správní
rady zakladatel. Není-li to možné, volí a odvolává členy správní rady dozorčí rada, pokud
byla zřízena; jinak správní rada volí a odvolává své členy sama. Neurčí-li zakladatelské
právní jednání jiné funkční období člena správní rady, je tříleté. Nevyloučí-li to zakladatelské
právní jednání, lze člena správní rady volit i opakovaně; pokud však správní rada volí a
odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí
funkční období.
Pokud má ústav zřízenou dozorčí radu je stanovena neslučitelnost členství ve správní
radě s členstvím v dozorčí radě.
V § 411 až 412 NOZ jsou stanovena další oprávnění správní rady. V případě, že tak
stanoví zakladatelské právní jednání nebo v případě, že je to účelné, může správní rada vydat
statut ústavu, který podrobně upraví vnitřní poměry ústavu.
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NOZ dále upravuje výroční zprávu ústavu a také situaci, kdy může na návrh osoby,
která osvědčí právní zájem, soud ústav zrušit. Jedná se o situaci, kdy ústav dlouhodobě neplní
svůj účel.
Jak již jsem uváděl v předchozí části mé práce, tak NOZ stanoví, že v ostatním se na
právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci; nepoužijí se však ustanovení o
nadační jistině a nadačním kapitálu.
Důvodová zpráva k NOZ53 k nové úpravě ústavu uvádí: „Bipartici právnických osob
korporativního a fondového typu, vlastní klasickému právu, rozmnožila moderní doba o
některé další útvary. Proto také navrhovaná úprava chápe korporace a fundace jen jako hlavní,
nikoli však jako jediné subtypy kategorie právnických osob. Vedle nich mají od 19. stol. v
soukromém právu zvláštní místo také ústavy.
Pro ústavy je typická kombinace věcného základu s osobním prvkem za účelem trvalé
nebo dlouhodobé služby nějakému prospěšnému účelu. Od korporace se ústav liší tím, že
jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungování ústavu a není nutně spojen s členstvím (takže
rozhodování v něm podléhá principu hierarchie, nikoli demokracie). Od nadace se ústav liší
tím, že věcný substrát není nezcizitelný, takže jmění ústavu může být případně i
zkonzumováno. Definiční význam pro ústav má zejména jeho účel spočívající v poskytování
služeb, takže z tohoto hlediska jsou pro ústav významní ti, kdo služby ústavu užívají
(destinatáři) Ústavy mohou být soukromoprávní i veřejnoprávní (např. školy, muzea,
nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy). Veřejnoprávní ústavy mohou mít v působnosti i
výkon veřejné moci, pak se někdy mluví o veřejném ústavu; toto pojetí má ale význam pro
administrativní právo, nikoli pro právo soukromé.
Obecná úprava právnických osob typu ústavů zatím v našem právu chybí, což
vyvolává jisté praktické obtíže. Proto se navrhuje zahrnout do občanského zákoníku i základní
ustanovení o ústavech.
Ústav je definován svým účelem, tj. poskytováním služeb. Pro hierarchické
uspořádání ústavu je typické, že jeho statutární orgán je monokratický (ředitel), odpovědný
správní radě, která ho do funkce jmenuje a odvolává“.
Z výše citované důvodové zprávy k NOZ je jasně patrné, co vedlo zákonodárce
k obecné úpravě ústavu v NOZ. Při hodnocení současné právní situace je zřejmé, že existuje
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df, ze dne 30. 4. 2012.
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mnoho právnických osob, které naplňují znaky ústavu, jsou upraveny pro své specifika
zvláštními zákony, ale právě obecná úprava jim schází.
Obecně prospěšnou společnost lze považovat za ryzí ústav. To podtrhuje i úprava
v NOZ, neboť speciální ZOPS se NOZ k 1. 1. 2014 zrušuje. V NOZ se nově upravuje ústav,
s tím, že se na něj užijí ustanovení o nadaci, které tak reflektují věcný substrát ústavu.

6.3.

Přeměna obecně prospěšné společnosti na ústav

V poslední části této kapitoly bych rád nastínil způsob a proces, jakým bude docházet
k přeměně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav po 1. 1. 2014, tedy od
účinnosti NOZ.
Otázka, kterou je dle mého názoru nutné zodpovědět na prvním místě je ta, kdo bude
rozhodovat o přeměně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav.
Dle mého názoru bude o přeměně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav
rozhodovat správní rada, která je nevyšším orgánem obecně prospěšné společnosti. Dle mého
názoru není nutná notifikace, resp. oznámení takového rozhodnutí zakladatelům obecně
prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZOPS.
V § 8 odst. 1 ZOPS je taxativně učeno v jakých případech dochází ke zrušení
společnosti. V § 8 odst. 1 písm. a, b, e a f ZOPS je zrušení společnosti vázáno vždy na
nějakou skutečnost, která je buď předem dána zakladatelským jednáním a je upravena
v zakladatelském dokumentu, tj. uplynutí doby, na kterou byla obecně prospěšná společnost
založena, či dosažení účelu, pro který byla založena. Nebo o zrušení obecně prospěšné
společnosti může na návrh rozhodnout soud, a to v případech, kdy nastane jedna ze zákonem
předvídaných situací. Podobně i zrušení obecně prospěšné společnosti prohlášením konkurzu
na její majetek, kdy takový návrh podává dlužník či věřitel upadající právnické osoby.
Pod § 8 odst. 1 písm. c) ZOPS je uvedena situace, kdy o zrušení společnosti rozhodne
bez dalšího správní rada, v takovém případě je nutná pochopitelná notifikace způsobem
uvedeným v § 8 odst. 2 ZOPS. Otázkou nutnosti oznámit rozhodnutí správní rady o
vnitrostátní fúzi nebo rozdělení jsem se zabýval v předchozí části mé práce.
Pro přeměnu obecně prospěšné společnosti na ústav je však výše uvedené shrnutí
důležité v tom, že jednak se právnická osoba při přeměně právní formy nezrušuje a nezaniká,
ale mění se pouze její vnitřní poměry. A důležité je i to, že správní rada rozhoduje o přeměně
právní formy, nikoliv o zrušení či zániku obecně prospěšné společnosti.
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Dle mého názoru takové rozhodnutí správní rada notifikovat zakladatelům nemusí.
Práva zakladatelů jsou dle mého názoru chráněna jednak možností fakultativně upravit zákaz
přeměny právní formy obecně prospěšné společnosti v zakládací listině, či úpravou nutnosti
souhlasu zakladatelů s rozhodnutím správní rady o přeměně právní formy obecně prospěšné
společnosti, také v zakládací listině. Ochrana zakladatelů spočívá také v tom, že pokud není
zakládací listinou upraveno jinak, rozhodují o změně zakládací listiny zakladatelé, pokud tedy
v důsledku rozhodnutí o přeměně právní formy obecně prospěšné společnosti bude nutné
měnit zakládací listinu, jen zakladatelé mohou o takové změně rozhodnout.
Změna právní formy bude důležitá zejména i z účetního hlediska, proto NOZ
v ustanovení § 183 stanoví, že není-li den, k němuž byl vyhotoven návrh smlouvy nebo
rozhodnutí o změně právní formy rozvahovým dnem podle jiného právního předpisu, sestaví
právnická osoba k tomuto dni mezitímní účetní závěrku. Údaje, z nichž je sestavena účetní
závěrka ke dni zpracování změny právní formy, nesmí předcházet den rozhodnutí právnické
osoby o změně právní formy více než tři měsíce.
Při přeměně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav je možné ponechat si
stávající název, změněn musí být dle § 404 NOZ dodatek k názvu. Historie obecně prospěšné
společnosti, dotační vztahy, zaměstnanci i členský a věcný substrát zůstávají zachovány. Mění
se tedy pouze vnitřní právní poměry právnické osoby, když napříště se jedná o právnickou
osobu - ústav, která se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
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7. Hospodaření a činnost obecně prospěšné společnosti
V této kapitole se budu věnovat hospodaření obecně prospěšné společnosti. Hlavním
posláním a hlavní činností obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšných
služeb za podmínek, které stanoví ZOPS. Ovšem ZOPS zároveň v § 17 upravuje možnost, aby
obecně prospěšná společnost vykonávala i jinou činnost, než je poskytování obecně
prospěšných služeb, jedná se o tzv. doplňkovou činnost.
ZOPS v ustanovení § 18 až 21 upravuje účetnictví obecně prospěšné společnosti a
výroční zprávu. V této kapitole se budu stručně věnovat i této problematice.
Důvodová zpráva k § 17 ZOPS:
Klíčovým zdrojem pro financování neziskové právnické osoby budou výnosy z poskytování
obecně prospěšných činností. Zákon umožňuje, aby se neziskové právnické osoby ucházely i o
dotace z veřejných rozpočtů, na které však nemají právní nárok. Předpokládá se výraznější
podpora takových metod poskytování dotací, jako je zadávání veřejných zakázek, granty,
tendry apod. Zákon zavádí termín jmění neziskové právnické osoby a vymezuje jeho složení.
Rezervní fond neziskové právnické osoby je tvořen z hospodářského výsledku po jeho zdanění,
pokud výnosy převyšují náklady. Fond je používán především ke krytí ztráty. Pokud se
prostředků ve fondu nedostáv, mohou ztrátu hradit ze jmění neziskové právnické osoby.
Neziskové právnické osobě se umožňuje vykonávat i jiné činnosti (doplňkové činnosti). Tím se
sleduje možnost efektivnějšího využití majetku, pracovních sil a posílení finančních zdrojů pro
výkon obecně prospěšných služeb. Zisky z těchto doplňkových činností musí být použity ve
prospěch hlavní činnosti, to je té, která je zapsána v zakládací listině.
Důvodová zpráva k § 17 Novely ZOPS
Navrhuje se upravit vykonávání doplňkové činnosti tak, aby se využívalo účinněji nejen
majetku, ale všech prostředků obecně prospěšné společnosti tj. i prostředků personálních.
Tato úprava umožní vykonávat doplňkovou činnosti např. i v případě volných kapacit
odborných pracovníků, což bude dle zkušeností z aplikační praxe častější důvod pro realizaci
doplňkové činnosti než lepší využívání majetku. Ruší se ustanovení o zřizování organizačních
jednotek v zahraničí, které je právně vadné. Obecně prospěšná společnost je specifická právní
forma v ČR, právní řády jiných států ji neupravují. Rušené ustanovení v podstatě znamenalo
omezení – při navrhovaném vypuštění budou pobočky zřizovány v zahraničí pouze v souladu
s právními předpisy států, na jejichž území budou působit. Na základě stanoviska Legislativní
rady vlády se ruší ustanovení o převodu zisku do rezervního fondu. V situaci, kdy se nejedná o
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peněžní fond, ale o fond, který není kryt deponovanými finančními prostředky, a tudíž nemůže
sloužit k faktickému pokrytí ztrát v příštích obdobích, je stávající povinnost převádět veškerý
zisk do rezervního fondu nadbytečná. Při zachování povinnosti použít zisk pro rozvoj obecně
prospěšných služeb (§ 2 odst. 1 písm. c) bude obecně prospěšná společnost nakládat se ziskem
v souladu s předpisy o účetnictví.

7.1.

Doplňková činnost obecně prospěšné společnosti

Z výše uvedeného je zřejmé, že novela ZOPS zasáhla do ustanovení § 17 ZOPS poměrně
značně, když zejména vypustila ustanovení ohledně zřizování zahraničních organizačních
složek obecně prospěšné společnosti a zrušila převádění hospodářského výsledku po zdanění
do rezervního fondu.
Změna, kterou provedla Novela ZOPS v § 17 odst. 1 je svým způsobem nepatrná, ale
dosti vystihuje právě podstatu doplňkové činnosti. Původní ustanovení znělo tak, že: “Kromě
obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost
může vykonávat i jiné činnosti za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo
účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost
obecně prospěšných služeb“.
Novelou ZOPS se změnilo ustanovení tak, že …“za podmínky, že doplňkovou
činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti…“
Je zřejmé, že zákonodárce nechtěl omezit využití prostředků obecně prospěšné
společnosti jen a pouze na její majetek, neboť osobní složka obecně prospěšné společnosti
hraje mnohdy důležitou, ne-li zásadní roli.
Tak například obecně prospěšná společnost, která má příslušné prostory a poskytuje
obecně prospěšné služby spočívající v odborné péči o postižené dospělé osoby a je vybavena
jednak příslušnými cvičebními pomůckami a rehabilitačním zařízením, ale také zejména
odborným osobním prvkem, zejména lékaři, fyzioterapeuty, sociálními pracovníky a i dalšími
příslušnými odborníky. V rámci poskytování obecně prospěšných služeb obecně prospěšná
společnost uspokojí potřeby těchto postižených osob v cca šesti hodinách denně. Ve
zbývajícím čase nabízí obecně prospěšná společnost komerčně fyzioterapeutické a
rehabilitační služby ostatním „běžným“ občanům.
Nebo příklad obecně prospěšné společnosti, která poskytuje obecně prospěšné služby,
které spočívají v propagaci určité turistické oblasti. Její činnost spočívá zejména v tisku
různých propagačních materiálů, když je vybavena moderní tiskařskou technikou.

112

Samozřejmě volnou kapacitu svého tiskařského vybavení může nabízet komerčním
subjektům.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že obecně prospěšné společnosti mohou v rámci
doplňkové činnosti využívat nejenom svůj majetek, ale i personální složku, v mnoha
případech to bude kombinace obojího.
Je samozřejmě také možné, časté a pravidelné, že obecně prospěšná společnost
vykonává ještě jinou činnost, než je jen převedení obecně prospěšných služeb na „komerční
provoz“.
Obecně prospěšná společnost bude tedy podnikat dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku, resp. živnostenského zákona. Při této činnosti samozřejmě není obecně
prospěšná společnost omezena podmínkami, které stanovuje ZOPS obecně prospěšné
společnosti při poskytování obecně prospěšných služeb, tedy jejich poskytování za předem
stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
ZOPS v § 18 odst. 1 dále stanoví kumulativně podmínky, které musí být splněny, aby
mohla obecně prospěšná společnost vykonávat i jinou (doplňkovou) činnost.
Jednak musí být takovou doplňkovou činností dosaženo účinnějšího využití prostředků
obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost
obecně prospěšných služeb.
ZOPS stanoví v § 17 odst. 2, že se obecně prospěšná společnost nesmí účastnit na
podnikání jiných osob.
Je ovšem otázkou, co přesně zákonodárce myslel zákazem účasti na podnikání jiných
osob. Důvodová zpráva jak k ZOPS, tak k Novele ZOPS toto blíže neobjasňuje. Bude tak
nutné použít výkladová pravidla a poté se pokusit o argumentačně podložený závěr.
Je nutné rozlišit několik kategorií, za prvé je to přímé podnikání, které může obecně
prospěšná společnost vykonávat jako doplňkovou činnost dle příslušných zákonů, zejména dle
obchodního zákoníku a dle živnostenského zákona.
Dle některých autorů54 je nutné zákaz účasti obecně prospěšné společnosti na
podnikání jiných osob vymezený v ZOPS vykládat restriktivně. Dle takového výkladu se
nesmí obecně prospěšná společnost na podnikání jiné osoby např. smlouvou o sdružení dle
občanského zákoníku, nebo jako tichý společník na podnikání jiné osoby dle obchodního
zákoníku.
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„Pokud by měla zakládat obecně prospěšná společnost nebo se podílet vkladem již na
založené společnosti (obchodní korporaci), bude věcí příslušných orgánů (ředitel a správní
rada, event. i dozorčí rady), aby signalizovaly nevhodnost účasti při zakládání nějaké
obchodní společnosti při založení i kapitálové společnosti, nejde o podnikání, resp. ani o účast
na podnikání, podniká pouze takto založená společnost.
Pokud by měl zákonodárce na mysli zapovědět obecně prospěšné společnosti vůbec
účast na založení či na vstupu do existující obchodní korporace (např. navyšování základního
kapitálu), vymezil by tento zákaz tak, aby takové zapovězení bylo naplněno. Nadto je třeba i
v rámci komentáře k tomuto ustanovení odkázat na § 13 odst. 1 písm. d) ZOPS, podle kterého
se dokonce předpokládá, že obecně prospěšná společnost může zakládat jinou právnickou
osobu a vkládat do takové právnické osoby peněžitý nebo nepeněžitý majetek.
Spojení slov „účast na podnikání“ vyjadřuje aktivitu účastníka na podnikání jiné
osoby. Jedná se ale o aktivitu, která je spojena právě s tímto podnikáním. Samotné založení
společnosti takovouto aktivitou není.
Tento názor je podpořen i tím, že obecně prospěšná společnost může být dědicem po
akcionáři v kapitálové společnosti – akciové společnosti. Tímto faktem se ale nezúčastní na
podnikání té akciové společnosti, která je emitentem akcií, jež obecně prospěšná společnost
případně dědí (totéž se může týkat i vstupu do obchodního podílu z pozice dědice).
Případná účast společníka neomezeně ručícího (společník ve veřejné obchodní
společnosti nebo komplementář v komanditní společnosti) není v podstatě zákonem též
zakázána (při respektování zužujícího výkladu ustanovení § 17 odst. 2 ZOPS tak, jak je
komentováno shora). Bude však věcí příslušných orgánů společnosti, aby zvážily, zda při
vstupu do společnosti jako neomezeně ručící společník postupují s péčí řádného hospodáře,
neboť za takový vstup nesou plnou odpovědnost“.55
Dle mého názoru nelze než nesouhlasit s výše uvedenou argumentací ohledně zákazu
účasti obecně prospěšné společnosti na podnikání s jinými osobami ve sdružení dle OZ a
zákazu účasti obecně prospěšné společnosti na podnikání jiné osoby jako tichý společník.
Ovšem v dalším bych s podaným restriktivním výkladem ustanovení § 17 odst. 2
nesouhlasil.
Dle mého názoru je nutné vycházet samozřejmě z ustanovení § 13 odst. 1 písm. d)
ZOPS, které umožňuje obecně prospěšné společnosti založit jinou právnickou osobu a vložit
do takové právnické osoby peněžitý nebo nepeněžitý vklad.

Takto formulovaná široká
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možnost obecně prospěšné společnosti zakládat právnické osoby je omezena právě
ustanovením § 17 odst. 2 ZOPS.
Dle mého názoru ve spojení dvou výše uvedených ustanovení se zakazuje obecně
prospěšné společnosti založit veřejnou obchodní společnost dle § 76 a násl. obchodního
zákoníku.
V § 76 odst. 1 obchodního zákoníku je stanoveno, že veřejnou obchodní společností je
společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky
společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.
Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že veřejnou obchodní společností je společnost, ve
které alespoň dvě osoby podnikají. Pokud bude obecně prospěšná společnost jedním z těchto
společníků, je zřejmé, že se bude podílet na podnikání jiné osoby, resp. druhého společníka.
Co se týká argumentu, že obecně prospěšná společnost může být dědicem obchodního
podílu po zemřelém společníkovi veřejné obchodní společnosti, tak ten dle mého neobstojí,
neboť § 91 obchodního zákoníku stanoví, že dědic podílu je oprávněn vypovědět účast ve
společnosti, i když je společnost založena na dobu určitou, ve lhůtě tří měsíců od právní moci
rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Výpovědní lhůta dědice podílu činí 3
měsíce. Dědic, který podal výpověď, není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti,
ani když společenská smlouva takovou povinnost stanoví.
Výše uvedené ustanovení chrání dědice, kterému by jinak vznikla povinnost osobní
účasti ve veřejné obchodní společnosti, pro jejíž výkon nemusí mít předpoklady nebo jí to
zákon neumožňuje (případ obecně prospěšné společnosti), před důsledky zákonného vzniku
účasti ve společnosti.
V případě, že by správní rada nebo ředitel takovou výpověď nedali, odpovídali by
samozřejmě dle příslušných ustanovení ZOPS, neboť by prostupovali protizákonně a
nepostupovali by vůči zájmům společnosti s péčí řádného hospodáře.
Pokud se budu držet stejné argumentace jako u veřejné obchodní společnosti, tak se
dle mého názoru zakazuje obecně prospěšné společnosti účastnit se na komanditní společnosti
jako komanditista. Neboť dle § 93 odst. 1 obchodního zákoníku, je komanditní společnost
společností, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více
společníků celým svým majetkem (komplementáři).
Dle § 93 odst. 4 obchodního zákoníku se stanoví, že pokud dále není stanoveno jinak,
použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní
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společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením
omezeným.
Komplementář v komanditní společnosti ztělesňuje prvky osobních společností, když
ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Komplementářem může být jen osoba,
která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a
u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez
ohledu na předmět podnikání společnosti.
Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s účastí
v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje
podmínky podle výše uvedeného.
Při použití ustanovení o veřejné obchodní společnosti je dle mého názoru nutné
pohlížet na komanditní společnost tak, že komplementář podniká za účasti komanditisty
společně pod hlavičkou firmy.
Pokud je tedy obecně prospěšná společnost komanditistou komanditní společnosti,
účastní se podnikání jiné osoby – komplementáře.
Samozřejmě je otázka, zda nebylo úmyslem zákonodárce spíše omezovat aktivitu
obecně prospěšné společnosti v tom smyslu, aby se nestávala osobou neomezeně ručící celým
svým majetkem za právnickou osobu, kterou založila, resp. za její závazky.
O dědění obchodního podílu komplementáře platí stejné, jako jsem uvedl výše u
společníka veřejné obchodní společnosti. U komanditisty se obdobně užije ustanovení § 116
odst. 2 obchodního zákoníku.
Co se týká účasti obecně prospěšné společnosti na společnosti s ručením omezeným
dle obchodního zákoníku, resp. zakládání takové společnosti, tak dle mého názoru při užití
stejné argumentace jako u předchozích dvou právnických osob, se domnívám, že obecně
prospěšná společnost může být zakladatelem společnosti s ručením omezeným dle
obchodního zákoníku i akcionářem akciové společnosti.
Jde o to rozlišit „zakládání“ společnosti a „účastnění“ se na podnikání jiné osoby.
Samozřejmě pokud by ustanovení § 17 odst. 2 ZOPS bylo vykládáno absolutně extenzivně,
lze uvažovat o zákazu účasti obecně prospěšné společnosti na podnikání jiné osoby i jako
zakládání společnosti s ručením omezeným, či majetková účast na akciové společnosti.
Zákonodárce měl v ZOPS jasně stanovit co se myslí onou zakázanou účastí na
podnikání jiných osob.
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Jak jsem uvedl výše, tak účast obecně prospěšné společnosti na sdružení a účast
obecně prospěšné společnosti jako tichý společník lze bezpochyby podřadit pod uvedenou
zakázanou účast.
Dle mého názoru lze argumentačně podložit i zákaz obecně prospěšné společnosti na
veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.
U společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti měl zákonodárce stanovit
mantinely takového zákazu. Dle mého názoru lze u společnosti s ručením omezeným pokládat
za zakázanou účast na podnikání i její zakládání, neboť účast na podnikání jiných osob lze
vykládat jako účast majetkovou nebo účast osobní. Pokud tedy obecně prospěšná společnost
zakládá společnost s ručením omezeným, tak má dle obchodního zákoníku vkladovou
povinnost. Je sice faktem, že společnost s ručením omezeným nemusí být podnikatelem, resp.
nemusí podnikat, ale v takovém případě nevidím důvod, proč by měla obecně prospěšná
společnost takovou společnost zakládat.
Za situace, kdy obecně prospěšná společnost nechce svou doplňkovou činnost
vykonávat přímo a jako lepší a méně rizikovou se ji jeví založit společnost s ručením
omezeným, která bude podnikatelsky provozovat onu „doplňkovou činnosti“ nelze nad tímto
spatřovat něco nestandardního. Ovšem je otázka, zda zákonodárce uvedené zamýšlel. Ty
samé závěry platí o zakládání akciové společnosti.
Jako méně problematické vidím bezúplatné nabývání obchodního podílu ve
společnosti s ručením omezeným či akcií akciové společnosti, a to například darováním či
děděním.
Jsem si samozřejmě vědom značné argumentační kostrbatosti výše uvedeného, nic
méně takové, dle mého názoru, je i samotné ustanovení § 17 odst. 2 ZOPS.
Dle mého názoru měl zákonodárce tuto problematiku upravit podrobněji, měl přímo
v ZOPS uvést, co se myslí „účastí na podnikání jiných osob“. Takové zakázané aktivity
obecně prospěšné společnosti mohly být vázány např. na zákaz převzetí ručení za závazky
právnické osoby celým svým majetkem. Mělo být rozlišováno, zda se taková účast na
podnikání jiných osob vzniká úplatně či bezúplatně.
Z dikce ustanovení § 13 odst. 1 psím. d) ZOPS mi bez dalšího vychází, že obecně
prospěšná společnost může bez dalšího založit další obecně prospěšnou společnost, nadaci či
nadační fond.
Pokud dle § 22 ZOPS poruší obecně prospěšná společnost ustanovení § 17 ZOPS tak,
pro rok, v němž k porušení došlo, pozbývá daňová zvýhodnění stanovená ZOPS, zákonem o
daních z příjmů a zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti a pro
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následující zdaňovací období po roce, v němž k porušení došlo, daňová zvýhodnění stanovená
zákonem o dani z nemovitosti.
V souvislosti s § 17 ZOPS je takovým sankčním jednáním jednak porušení podmínek,
které stanovuje § 17 odst. 1 ZOPS pro vykonávání doplňkové činnosti. Sankčním jednáním je
tedy to, že doplňkovou činností nebude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně
prospěšné společnosti nebo bude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných
služeb. Sankčním jednáním dle § 17 odst. 2 ZOPS je účast obecně prospěšné společnosti na
podnikání jiných osob.

7.2.

Účetnictví obecně prospěšné společnosti, výroční zpráva

V § 19 odst. 1 ZOPS je stanoveno, že obecně prospěšná společnost je povinna ve svém
účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a
výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy spojené s obecně
prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se
správou obecně prospěšné společnosti.
Obecně prospěšná společnost je povinna vést účetnictví od svého vzniku až do svého
zániku. Ke dni svého vzniku sestavuje obecně prospěšná společnost zahajovací rozvahu, ta je
důležitým dokumentem pro znalost finanční situace obecně prospěšné společnosti při jejím
vzniku.56
Dle § 19 odst. 2 ZOPS stanoví případy, kdy musí mít obecně prospěšná společnost
ověřenou řádnou a mimořádnou účetní závěrku auditorem. Tato povinnost dopadá na obecně
prospěšné společnosti, které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu,
z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž
celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden
milion Kč, nebo ve výši čistého obratu překročily deset milionu Kč.
Dle § 20 odst. 1 ZOPS vypracovává a zveřejňuje obecně prospěšná společnost výroční
zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení
účetního období.

DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. 1.
vydání Praha: C. H. Beck, 2011, 198 s
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Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné
společnosti. Tyto informace směřují jednak dovnitř obecně prospěšné společnosti, to znamená
k zakladatelům, správní radě, dozorčí radě a také k řediteli obecně prospěšné společnosti, ale
také vně obecně prospěšné společnosti. Jsou důležitým zdrojem informací o činnosti a
hospodaření obecně prospěšné společnosti pro podporovatele obecně prospěšné společnosti,
dárce, uživatele obecně prospěšných služeb a ostatní široké veřejnosti.
ZOPS stanoví v § 20 odst. 2 povinnost obecně prospěšné společnosti uložit, do 30 dnů
po schválení správní radou, výroční zprávu do sbírky listin.57
V zakládací listině nebo ve statutu obecně prospěšné společnosti může být stanoven i
další způsob zveřejňování výroční zprávy. Pravidelně to bude zveřejňování výroční zprávy na
webových stránkách obecně prospěšné společnosti, či vydávání výroční zprávy v tištěné
podobě, která bude k dispozici v sídle obecně prospěšné společnosti.
Pokud byla výroční zpráva zveřejněna ve sbírce listin a dodatečně se zjistí nebo
vyjdou najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je obecně prospěšná společnost
povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit. Pro zveřejnění opravy platí
uvedené výše stejně. Je tedy nutné, aby byla oprava výroční zprávy uložena do sbírky listin, a
to bez zbytečného odkladu.
Pokud dle § 22 ZOPS poruší obecně prospěšná společnost ustanovení § 20 ZOPS tak,
pro rok v němž k porušení došlo, pozbývá daňová zvýhodnění stanovená ZOPS, zákonem o
daních z příjmů a zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti a pro
následující zdaňovací období po roce, v němž k porušení došlo, daňová zvýhodnění stanovená
zákonem o dani z nemovitosti.
V souvislosti s § 20 ZOPS je takovým sankčním jednáním, pokud obecně prospěšná
společnost nevypracuje, případně nezveřejní výroční zprávu v termínu, který stanovila správní
rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Pokud neuloží do 30 dnů
po sválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin nebo neprovede a nezveřejní bez
zbytečného odkladu opravu výroční zprávy v případě, že vyjdou po zveřejnění výroční zprávy
najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu.
ZOPS ve svém ustanovení § 22 odst. 1 stanoví obsah, který musí výroční zpráva každé
obecně prospěšné společnosti obsahovat.
Výroční zpráva musí jednak obsahovat náležitosti, které vyžaduje zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále informace o všech činnostech
57

V § 27 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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uskutečněných obecně prospěšnou společností v účetním období v rámci obecně prospěšných
služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení. Informace o lidských zdrojích, výnosech
v členění podle zdrojů, informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
k rozvahovému dni a o jejich struktuře. Dále informace o celkovém objemu nákladů v členění
na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových
činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně nákladů na mzdu ředitele a
na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady. Obsahem výroční zprávy musejí být také
informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně
osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.
Výroční zpráva musí být v určitých případech povinně ověřena auditorem. Tato
povinnost dopadá na obecně prospěšné společnosti, které jsou příjemci dotací nebo jiných
příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu
nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní
závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo ve výši čistého obratu překročily deset milionu
Kč.
Z výše uvedené je zřejmé, že výroční zpráva, jako oficiální dokument vydávaný
obecně prospěšnou společností, zaujímá nezastupitelnou roli pro řádné a transparentní
fungování obecně prospěšné společnosti. Poskytuje širokému spektru osob možnost přehledné
kontroly hospodaření a fungování obecně prospěšné společnosti a v neposlední řadě slouží i
dovnitř obecně prospěšné společnosti jako nezastupitelný kontrolní mechanismus.
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8. Zahraniční právní úpravy obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost je specifickou právnickou osobou, která nemá v jiných
zahraničních právních řádech srovnání. Výjimku představuje právní řád Slovenské republiky.
Je to samozřejmě dáno historickou vzájemností. Mnoho oblastí práva je na Slovensku
upraveno doposud totožnými právními předpisy jako v České republice, nebo alespoň
vycházejí ze stejných principů a základů.
V této kapitole provedu tedy srovnání české právní úpravy se slovenskou, pokusím se
objasnit, zda upravuje slovenský právní řád právnickou osobu stejnou nebo podobnou české
obecně prospěšné společnosti, pokud ano, provedu jejich srovnání a uvedu základní
rozdílnosti.

8.1.

Právní úprava ve Slovenské republice

Z právnických osob, které jsou zakládány za jiným účelem, než je dosahování zisku, se
pojetí obecně prospěšné společnosti nejvíce blíží neziskové organizace, které upravuje zákon
č. 213/1997 Sb. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby (dále jen „ZNO“)
ZNO upravuje založení, vznik, zrušení, zánik, postavení orgánů a hospodaření
neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby. Svou strukturou je ZNO
podobný ZOPS, dělí se na šest oddílů a má celkem 38 paragrafů.
ZNO byl za svou existenci (nabyl účinnosti dne 1. 8. 1997) celkem šestkrát
novelizován.
Novela ZNO č. 35/2002 s účinností od 1. 3. 2002 byla vcelku rozsáhlou novelou ZNO,
která zejména změnila ustanovení § 2 ZNO, jehož původní odst. 1 a 2 sjednotila do jednoho
odstavce, který stanoví, že nezisková organizace je právnická osoba založená podle ZNO,
která poskytuje všeobecně prospěšné služby za předem určených a pro všechny uživatele
rovných podmínek a jejichž zisk nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů, ani
ve prospěch jejich zaměstnanců. Zisk neziskové organizace musí být v celém rozsahu použit
na zabezpečení všeobecně prospěšných služeb.
ZNO před novelou č. 35/2002 v § 2 odst. 3 taxativně stanovil pod písmenem a) až f)
co jsou veřejně prospěšné služby. Žádná jiná činnost, která nebyla uvedena v taxativním
zákonném výčtu, nemohla být za veřejně prospěšnou službu považována. Takový stav byl
samozřejmě nepřijatelný a proto novela č. 35/2002 změnila § 2 ZNO tak, že nově ZNO uvádí
veřejně prospěšné služby pouze příkladmo.
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V tomto je úprava ZNO odlišná od úpravy ZOPS, neboť ZOPS nestanoví ani
příkladmo, co jsou to obecně prospěšné služby. V tomto směru je v České republice značně
posílena role rejstříkových soudů, které posuzují, zda služby, které chce poskytovat, jsou
obecně prospěšné, resp. zda je možné je takto posuzovat.
Novela č. 35/2002 dále upravila a sjednotila názvosloví, když nově se v zákoně místo
„zakladatelské smlouvy“ používá „zakladatelská listina“. Upravil se i nově § 8, který upravuje
statut neziskové organizace, když nově je stanoveno, že ho vydá zakladatel neziskové
organizace. A to k úpravě podrobností o organizační struktuře, činnosti a hospodaření
neziskové organizace.
U obecně prospěšné společnosti dle § 13 odst. 4 ZOPS může statut vydat správní rada.
Na rozdíl od ZNO je tedy správní radě stanovena fakultativní možnost vydávat statut, kdežto
u neziskové organizace stanoví ZNO vydání statutu neziskové organizace jako obligatorní
náležitost. Rozdíl je také samozřejmě v orgánu, který statut vydá (vydává), u obecně
prospěšné společnosti je to správní rada, u neziskové organizace zakladatel.
Ovšem u obecně prospěšné společnosti je možné, aby byla správní radě stanovena
v zakládací listině povinnost statut vydat.
Další změnou, kterou přinesla novela č. 35/2002, je nově vložený § 31a, který
upravuje tzv. prioritní majetek. Prioritní majetek je ta část majetku státu, kterou vkládá stát
jako zakladatel nebo spoluzakladatel neziskové organizace (dle z. č. 13/2002 Sb. – jedná se o
zákon, kterým se přeměňují některé rozpočtové a příspěvkové organizace státu a který
upravuje nakládání s jejich majetkem) a která je určena výlučně na zabezpečení všeobecně
prospěšných služeb.
Novelou č. 35/2002 bylo také v § 36 upraveno poskytování informací, když každý má
právo na přístup k informacím o nakládání s majetkem neziskové organizace.
Ustanovení o přístupu k informacím je zajímavé, protože ZOPS žádnou takovou
úpravu nemá. Domnívám se, že uvedené ustanovení nahrazuje v ZOPS ustanovení o výroční
zprávě, která musí být povinně zveřejňována v rejstříku obecně prospěšných společností a
která povinně musí obsahovat i informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné
společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, resp. výroční zpráva by měla umožnit širší
veřejnosti kontrolovat činnost a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Je ovšem
pravdou, že ustanovení § 36 ZNO jde ještě dál, dává kdykoliv každému, kdo o to projeví
zájem, možnost informovat se o nakládání s majetkem neziskové organizace.
K tomu se ovšem sluší dodat, že ZNO nestanoví za porušení, resp. nedodržení
povinnosti poskytnout informaci žadateli žádnou sankci. ZOPS ve svém ustanovení § 22
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stanoví sankce pro případ, že obecně prospěšná společnost výroční zprávu nezveřejní
v termínech tam určených.
Dalším zákonem, který nepřímo novelizoval ZNO byl zákon č. 335/2007 Sb., tento
zákon byl přijat v souvislosti se zrušením krajských úřadů. Další nepřímou novelou byla
novela č. 445/2008 Sb., která měla souvislost se zavedením měny euro ve Slovenské
republice.
Další novelou ZNO byla novela č. 8/10 Sb. účinná od 1. 2. 2010. Nově do ZNO
vložila k § 31 odstavec 3. Ten říká, že na platnost právních úkonů týkajících se nakládání
s nemovitým majetkem, který vložil stát jako zakladatel nebo spoluzakladatel do neziskové
organizace a nejde o prioritní majetek, se vyžaduje předcházející písemný souhlas zakladatele
nebo spoluzakladatele, kterým je stát. To samé se vztahuje i na platnost takových právních
úkonů právního nástupce neziskové organizace.
Tato novela probudila rozsáhlou debatu, když takové ustanovení zákona bylo
považováno za protiústavní. Skupina 43 pravicových poslanců slovenského parlamentu hned
v březnu roku 2011 napadla ustanovení § 31 odst. 3 ZNO u Ústavního soudu Slovenské
republiky.
Ústavní soud dal poslancům za pravdu a svým nálezem PL. ÚS. 11/2010 – 42 ze dne
23. 11. 2011 rozhodl o rozporu ustanovení § 31 odst. 3 s čl. 20 odst. 1 Ústavy Slovenské
republiky. Ten stanoví, že každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků
má stejný zákonný obsah a požívá stejnou ochranu. Majetek získaný v rozporu s právním
řádem právní ochranu nepožívá. Dědění se zaručuje.
Ústavní soud Slovenské republiky vidí nesoulad ustanovení § 31 odst. 3 ZNO
s Ústavou zejména ve skutečnosti, že zákonodárce zavedl rozdílnost v zákonném obsahu
vlastnického práva neziskových organizacích na základě kritéria spočívajícího v osobě
zakladatele neziskové organizace. Případná nerovnost v zákonném obsahu vlastnického práva
by totiž mohla být ústavně akceptovatelná jen tehdy, bylo by objektivně možné a rozumně
zdůvodněné, to znamená, kdyby sledovalo legitimní cíl a kdyby mezi tímto cílem a
prostředky, které byly přijaty na jeho dosáhnutí existoval vztah proporcionality.
Uvedený nález byl ve sbírce zákonů Slovenské republiky uveřejněn dne 5. 1. 2012.
Ústavní soud stanovil zákonodárci lhůtu k nápravě do 6 měsíců. V opačném případě
ustanovení § 31 odst. 3 ztratí po uplynutí této doby platnosti. Lhůta k nápravě končí
zákonodárcům tedy dne 5. 7. 2012.
Zde je namístě srovnání úpravy v ZNO a úpravy v ZOPS. ZOPS umožňuje stejně jako
ZNO, aby byl zakladatelem obecně prospěšné společnosti, resp. neziskové organizace, stát.
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ZOPS stejně jako ZNO umožňuje zakladateli vložit vklad a stanoví podmínky pro jeho
ocenění.
ZOPS v ustanovené § 14 odst. 1 stanoví, že převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo
movité věci v hodnotě podle § 13 odst. 1 písm. b) ZOPS a je-li zakladatelem Česká republika
nebo územní samosprávný celek, sjednává se cena nejméně ve výši, která je v daném místě a
čase obvyklá; bezúplatně lze nemovitou věc nebo movitou věc převést pouze v případě, je-li
bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.
Jde o ustanovení, které dopadá na situace, kdy je zakladatelem obecně prospěšné
společnosti stát nebo území samosprávný celek. Zřejmě měl zákonodárce na mysli dopad
uvedeného ustanovení i na situace, kdy je stát nebo územní samosprávní celek pouze jedním
ze zakladatelů, resp. spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti, když to z příslušného
ustanovení přímo nevyplývá.
Zákon tedy nestanoví nutnost předchozího souhlasu státu se zcizováním majetku,
který stát jako zakladatel vložil jako vklad do obecně prospěšné společnosti, ale pouze
případy, kdy je nutné ohodnotit zcizovaný majetek dle příslušných právních předpisů, a to
v případě, kdy je zakladatelem obecně prospěšné společnosti stát nebo územní samosprávní
celek.
Ustanovení § 4 odst. 3 písm. f) ZOPS je stanovena fakultativně možnost upravit
v zakládací listině obecně prospěšné společnosti podmínky zcizení nebo ztížení určitého
majetku vloženého, nebo darovaného zakladatelem.
Je otázka, jaký je rozdíl, oproti protiústavnímu ustanovení § 31 odst. 3 ZNO, a výše
uvedenému ustanovení ZOPS. Když ZOPS umožňuje zakladateli v zakládací listině stanovit
podmínky pro zcizování a zatěžování vloženého vkladu (např. vložené nemovitosti) Taková
podmínka může být i taková, že správní rada potřebuje písemný souhlas zakladatele před tím,
než rozhodne o zcizení nebo zatížení nemovitosti.
Dle mého názoru ustanovení § 4 odst. 3. psím f) ZOPS protiústavní není. Rozdíl proti
úpravě v ZNO je zřejmý. ZNO stanoví jako podmínku pro nakládání s majetkem, který vložil
zakladatel - stát, jeho předchozí souhlas. Ovšem na druhé straně nedává možnost upravit
opačný postup v zakládací listině, tedy, že k takovému nakládání s majetkem předchozí
písemný souhlas zakladatele nutný není.
V ZOPS je ovšem v zákoně dovoleno, že zakladatel, který vkládá majetek do obecně
prospěšné společnosti, může v zakládací listině nakládání s majetkem omezit či stanovit
podmínky pro zcizování a nakládání s takovýmto majetkem.
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Navíc i ZNO umožňuje v § 7 odst. 3 upravit fakultativně v zakládací listině, že určitý
majetek vložený při založení do neziskové organizace nelze zcizit.
Je tedy otázkou, zda v případě, že by taková podmínka (předchozí souhlas zakladatele
s nakládáním s vloženým majetkem) byla upravena v zakládací listině neziskové organizace,
není protizákonná či zda není v rozporu s ústavou. Dle mého názoru je odpověď zřejmá,
neboť pohybujeme se v režimu soukromého práva a i zde platí zásada, že co není zakázáno, je
dovoleno. Zakladatel se zavazuje v zakládací listině, že vloží do neziskové organizace, resp.
do obecně prospěšné společnosti vklad, stanoví, za jakých podmínek má být s takovým
vkladem nakládáno a obecně prospěšné společnosti, resp. neziskové organizaci, tehdy, až
vznikne jako subjekt práva, tedy bude zapsána do příslušného rejstříku, vznikne nárok, aby za
podmínek uvedených v zakládací listině na ni byl vklad převeden příslušnou smlouvu.
Uzavření takové smlouvy je možné vymáhat soudně dle příslušných žalob na nahrazení vůle.
Poslední nepřímou novelou ZNO je novela č. 547/2011. Některé její části budou
účinné až k 1. 1. 2013.
Dle NOZ vzniká nezisková organizace dnem, kdy rozhodnutí obvodního úřadu o
registraci (dle kraje, kde má nezisková organizace sídlo) nabylo právní moci. K obvodnímu
úřadu podává návrh na registraci zakladatel, a to do 60 dní od založení. Ústřední registr
neziskových organizací poskytující všeobecné služby vede Ministerstvo vnitra Slovenské
republiky.
Zde je patrný rozdíl oproti vznikání dle ZOPS, když dle ZOPS se podává návrh ve
lhůtě 90 dní od založení příslušnému krajskému soudu.
Až na některé odlišnosti je úprava v ZNO a v ZOPS podobná. Zajímavé také je, že
ZNO považoval ředitele od počátku své účinnosti za monokratický statutární orgán, kdežto
ZOPS až do účinnosti novely č. 231/2010 stanovoval, že statutárním orgánem obecně
prospěšné společnosti je správní rada. Je tedy zřejmé, že ZOPS se prostřednictvím novely č.
231/2010 spíše přiblížil ke slovenské úpravě.
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9. Přeměna

občanského

sdružení

na

obecně

prospěšnou

společnost
Občanské sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZSO“)
Občanským sdružením se dle ZSO rozumí spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská
sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen „sdružení“)
Právo sdružovat se je jedním ze základních ústavních práv a ZSO byl jedním z prvních
polistopadových zákonů, který právo sdružovat se umožnil a právně upravil.
Sdružení jsou právnickými osobami. Mají vlastní právní subjektivitu, způsobilost
k právním úkonům, majetkoprávní samostatnost atd. Sdružení vznikají registrací, návrh na
registraci u Ministerstva vnitra České republiky mohou podávat nejméně tři občané, z nichž
alespoň jeden musí být starší 18 let. Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické
osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci
České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od
názvu Evropské unie a jejích orgánů. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu
došel návrh. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného
výboru.
Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od
zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení
stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává
rozhodnutí ve správním řízení.
Dle § 9 odst. 2 a 3 ZSO vede Ministerstvo vnitra evidenci sdružení a jejich
organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem. Organizační jednotky
oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a
zániku, jakož i název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny
oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu
a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými
orgány ve věci rozhodnuto.
Podle usnesení Vrchního soudu v Praze z 21. 6. 1993, sp. zn. 7 Cmo 18/92,
uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 15/1995 Sb., rozh., z
ustanovení § 6 odst. 2 ZOS vyplývá, že stanovy sdružení mohou určit, které organizační
jednotky sdružení mají způsobilost jednat vlastním jménem, tedy i nabývat vlastním jménem
práv a povinností a jsou tedy právnickými osobami. Takové organizační jednotky však musí
být ve stanovách výslovně uvedeny, anebo musí být ve stanovách alespoň určeno, jakým
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způsobem se takové jednotky ustanovují, aby bylo možné jednoznačně zjistit, zda jde v
konkrétním případě o organizační jednotku vzniklou v souladu se stanovami jako organizační
jednotka s právní subjektivitou. Stanovy pak musí také jednoznačně určit, kdo je oprávněn
jménem takové organizační jednotky ve všech věcech jednat, tj. kdo je jejím statutárním
orgánem.
Zásadní je tedy otázka, zda jsou, resp. zda v některých případech mohou být
organizační jednotky sdružení právnickými osobami. Jako důležitým kritériem pro
posuzování organizační jednotky sdružení je jejich majetkoprávní samostatnost. V případě, že
je ve stanovách sdružení upravena taková majetkoprávní samostatnost, že jednotka sdružení
samostatně nakládá s majetkem a majetek je ve vlastnictví jednotky a má jasně stanovenou
organizační strukturu, orgány, které projevují vůli jednotky navenek, má právní subjektivitu a
způsobilost k právním úkonům, samostatně se zavazuje v obligačně právních vztazích a má
z těchto vztahů práva a povinnosti a konečně i právní odpovědnost za své jednání, tak není
nejmenší důvod pochybovat o tom, že organizační jednotka sdružení je právnickou osobou.
Právnická osoba je v organizační jednotce identifikována dle podstatných náležitostí.

9.1.

Přeměna občanského sdružení de lege lata

ZOS stanoví v § 12 odst. 1, že sdružení mimo jiné zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo
sloučením s jiným sdružením. Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného
rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento
orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů příslušnému ministerstvu.
Z výše uvedeného ustanovení § 12 odst. 1 ZSO vyplývá, že sdružení mimo jiné zaniká
sloučením s jiným sdružením. Při sloučení zaniká sdružení a jeho majetek, historie a pracovně
právní vztahy přecházejí na jiné sdružení.
ZSO tedy neumožňuje, resp. neupravuje možnost přeměny sdružení na jinou
právnickou osobu, či přeměnu právní formy sdružení.
Platný NOZ, který nabude účinnosti k 1. 1. 2014, zrušuje v § 3080 pod bodem č. 154
ZOS. V § 3045 odst. 1 NOZ je pak stanoveno, že sdružení podle ZOS se považují za spolky
podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální
družstvo podle jiného zákona.
V § 3045 odst. 2 NOZ je dále upraveno postavení organizačních jednotek sdružení, a
to tak, že organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle ZOS se
považují za pobočné spolky podle tohoto zákona. Statutární orgán hlavního spolku podá do tří
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let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním
dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.

9.2.

Přeměna občanského sdružení de lege ferenda

Z výše uvedeného je zřejmé, že platná právní úprava neumožňuje (minimálně do nabytí
účinnosti NOZ k 1. 1. 2014) přeměnu sdružení na obecně prospěšnou společnost.
Samozřejmě praxe si vynutila určité postupy, které zákonnou nemožnost přeměny právní
formy sdružení na obecně prospěšnou společnost nahrazují. Je to například situace, kdy
sdružení je zakladatelem nové obecně prospěšné společnosti nebo situace, kdy je
z občanského sdružení vyváděn (darován) majetek do existující, nebo pro tyto účely nově
vzniklé, obecně prospěšné společnosti. Ze sdružení přecházejí (jsou postupovány) na obecně
prospěšnou společnost závazky sdružení, práva a povinnosti z pracovně právních vztahů, je
převáděna historie sdružení apod. Samozřejmě takové postupy jsou značně administrativně,
účetně i finančně nákladné a obecně prospěšná společnost riskuje „nenabytí“ historie, kterou
mělo sdružení. Což je v mnoha ohledech klíčové pro další fungování obecně prospěšné
společnosti, zejména z hlediska např. dotačního.
Začátkem roku 2012 přišla skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky s návrhem úplně nového zákona58, který by umožňoval v mezidobí (do účinnosti
NOZ) přeměnu právní formy sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tento návrh zákona
o změně právní formy občanského sdružení je zařazen ve sněmovním tisku 605/9, část č. 1/4
(dále jen „návrh zákona“)
Návrh zákona upravuje změnu právní formy občanského sdružení vzniklého podle ZOS
na obecně prospěšnou společnost. Návrh stanoví, že při změně právní formy se sdružení,
jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.
Návrh zákona dále stanovuje, že sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na
obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s
tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo
nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od
odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena
sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu
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právní formy ospravedlnitelné důvody. O rozhodnutí o změně právní formy vyhotoví sdružení
zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu obecně prospěšné
společnosti a obsahuje náležitosti stanovené pro tuto listinu zákonem, který upravuje právní
poměry obecně prospěšné společnosti. Součástí rozhodnutí o změně právní formy sdružení je
určení osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti, určení osob, které
jsou členy správní rady a určení osoby ředitele. Návrh na zápis změny právní formy do
rejstříku obecně prospěšných společností podají osoby v postavení zakladatelů obecně
prospěšné společnosti ve lhůtě 90 dnů ode dne rozhodnutí o změně právní formy. Není-li
návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě takového rozhodnutí návrh na zápis do
rejstříku obecně prospěšných společností podat. Dnem zápisu změny právní formy do
rejstříku obecně prospěšných společností zaniká členství členů sdružení. Byl-li pravomocně
povolen zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností, nelze již
takový zápis zrušit.
V návrhu zákona jsou stanoveny povinnosti pro obecně prospěšnou společnost. Obecně
prospěšná společnost zveřejní změnu právní formy v Obchodním věstníku nejpozději do 30
dnů od jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. A také pro ředitele obecně
prospěšné společnosti. Ten změnu právní formy oznámí do 15 dnů po jejím zápisu do
rejstříku obecně prospěšných společností Ministerstvu vnitra, které vyznačí údaj o změně
právní formy v evidenci vedené podle právního předpisu upravujícího sdružování občanů.
Vláda na jednání své schůze dne 14. března 2012 projednala a posoudila návrh zákona o
změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605), a zaujala k němu dále uvedené
stanovisko59.
1. Předložený návrh zákona, resp. jeho důvodová zpráva, se nevypořádává s právní
úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku v ustanovení § 3045 odst. 1, podle kterého
se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
považují za spolky; sdružení mají právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální
družstvo. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nový občanský zákoník, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2014, ustanovením § 3080 zrušuje kromě jiných právních předpisů i
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
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2. Předložený návrh zákona vykazuje celou řadu závažných nedostatků legislativně
technického charakteru. Například obsahuje nepřípustné nepřímé novely zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Část druhá návrhu zákona, obsahující návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., neřeší
změnu právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a ani s touto
problematikou nesouvisí. Řada ustanovení návrhu zákona není formulována jednoznačně
nebo umožňují různý výklad.
Předkladatelé návrhu zákona argumentují zejména tak, že navrhovaný zákon má
v praxi umožnit sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní
formu na obecně prospěšnou společnost. Taková obecně prospěšná společnost bude
považována za nástupnickou organizaci sdružení a organizace tak neztratí svou historii.
Zákon má ulevit mnoha organizacím zejména v sociální sféře a oblasti kultury, které
dnes pracují v podstatě v rozporu s legislativou. Zatímco ZOS, kterým se tyto organizace řídí,
požaduje, aby své služby poskytovaly okruhu svých členů, v praxi provozují hospice,
stacionáře pro lidi s handicapem, pečují o vozíčkáře nebo organizují jarmarky a poskytují tak
své sociální, zdravotní nebo kulturní služby širokému okruhu klientů.
Pokud se tyto organizace budou moci z rozhodnutí všech svých členů transformovat
v obecně prospěšné společnosti, plně rozvinou svoje služby a rozšíří se také jejich možnosti
získávat finanční zdroje na svou činnost z jiných než státních zdrojů. Mnoho organizací tak
bude po změně právní formy lépe čelit ekonomické krizi, která na ně každým dalším dnem
plnou vahou dopadá.
Návrh zákona je v současné době v 1. čtení v Poslanecké sněmovně. Dle mého názoru
má tento návrh zákona své opodstatnění, když by zcela jistě zaplnil právní mezeru současného
stavu, do doby účinnosti NOZ. Nicméně druhou věcí je právní kvalita takto předkládaného
návrhu a také otázka, zda neměl být novelizován ZOPS, který by takovou transformaci
sdružení na obecně prospěšnou společnost umožnil.
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Závěr
V první kapitole této rigorózní jsem se věnoval obecnému pojednání o právnických osobách,
jejich historii, členění a definici. Věnoval jsem se také pojetí právnických osob v právním
řádu České republiky a popsal jsem stručně některé vybrané typy právnických osob, které
jsou součástí právního řádu České republiky. Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob. Pokusil jsem se dopady nové právní úpravy aplikovat na
obecně prospěšnou společnost, zjistil jsem, že působnost zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob na obecně prospěšnou společnost dopadá a v této části rigorózní práce jsem
popsal jakým způsobem. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který nabude
účinnosti k 1. 1. 2014, jsem učinil exkurz do úpravy právnických osob v novém
občanskoprávním kodexu. Na závěr této kapitoly jsem se zaměřil na obecně prospěšnou
společnost jako právnickou osobu a zařadil jsem ji do systému právnických osob.
V druhé kapitole jsem se zaměřil na obecně prospěšnou společnost z hlediska právní
úpravy v České republice. Popsal jsem vývoj zákonné úpravy obecně prospěšné společnosti
v čase, ale také vzhledem k obsahovým změnám jednotlivých dílčích novel ZOPS. Zjistil
jsem, že ZOPS nebyl mnohokrát novelizován za téměř 18 let své existence, nicméně novela
ZOPS č. 231/210 Sb. byla novelou zásadní a změnám, které přinesla, jsem se věnoval
postupně v průběhu celé mé práce.
V kapitole třetí jsem popsal jakým způsobem je obecně prospěšnost zakládána a jak
vzniká jako subjekt práva. Popsal jsem, kdo může být zakladatelem obecně prospěšné
společnosti a jaké náležitosti obsahuje zakládací listina. Důležitou částí této kapitoly je i část
věnovaná rejstříkovému řízení, na jehož konci je zápis obecně prospěšné společnosti do
rejstříku obecně prospěšných společností a její vznik jako právnické osoby.
V kapitole čtvrté jsem se věnoval zrušení, likvidaci a zániku obecně prospěšné
společnosti. Stejně tak jako u procesu vznikání je pro zánik obecně prospěšné společnosti
příznačná dvoufázovost. Aby obecně prospěšná společnost mohla být vymazána z rejstříku
obecně prospěšných společností, je nutné, aby byla zrušena. V této kapitole jsem popsal
zákonné důvody pro zrušení obecně prospěšné společnosti, popsal jsem situace, kdy o zrušení
rozhoduje soud, a také procesní postup v souvislosti se zrušením obecně prospěšné
společnosti. Obecně prospěšná společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. Popsal
jsem oba způsoby. V této souvislosti jsem se věnoval i insolvenci obecně prospěšné
společnosti a fúzi a rozdělení obecně prospěšné společnosti.
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Kapitola pátá je věnována orgánům obecně prospěšné společnosti. Kapitolu jsem
rozdělil dle tří obligatorních orgánů obecně prospěšné společnosti. V první části se věnuji
řediteli, který je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti a jehož postavení bylo
velmi zasaženo Novelou ZOPS. Popsal jsem postavení ředitele v období před účinností
Novely ZOPS a dle současného právního stavu a zhodnotil jsem přínos takovéto změny.
V další části se věnuji správní radě, která je nejvyšším orgánem obecně prospěšné společnosti,
popisuji volbu a složení správní rady a její práva a povinnosti, její působnost. Poslední část je
věnována dozorčí radě. Novela ZOPS měla značný vliv i na fungování tohoto orgánu obecně
prospěšné společnosti. Popsal jsem její složení a zejména kontrolní funkce v rámci obecně
prospěšné společnosti.
V kapitole šesté se věnuji novému občanskému zákoníku a jeho dopadům na úpravu
obecně prospěšné společnosti. Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 zrušuje ZOPS, ovšem ve
svých přechodných ustanoveních stanovuje, že obecně prospěšné společnosti vzniklé před
účinností nového občanského zákoníku se řídí dále ZOPS. Dává jim ovšem také možnost, aby
změnily svou právní formu na ústav, nadaci či nadační fond. V této kapitole jsem se věnoval
možnostem takové přeměny.
V kapitole sedmé popisuji hospodaření a činnost obecně prospěšné společnosti.
Věnoval jsem se jak hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti, tak také doplňkové
činnosti. Popsal jsem omezení, které stanoví pro činnost obecně prospěšných společností
ZOPS.
Kapitola osmá je věnována zahraniční úpravě obecně prospěšné společnosti. Zjistil
jsem, že obecně prospěšná společnost je specifickou formou právnické osoby, která nemá
v jiných právních řádech obdoby. Výjimka ovšem potvrzuje pravidlo, neboť slovenský právní
řád upravuje právnickou osobu, která se nazývá nezisková organizace. Zjistil jsem, že
v mnoha ohledech je nezisková organizace podobná obecně prospěšné společnosti a vychází
ze stejných principů jako obecně prospěšná společnost. V této kapitole ovšem také popisuji
rozdíly jednotlivých právnických osob.
V kapitole poslední se věnuji přeměně občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost. Stručně popisuji současnou právní úpravu občanského sdružení, věnuji se i
organizačním jednotkám této právnické osoby. V kapitole popisuji současný stav v aplikační
praxi, kdy se provádí přeměna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnosti, či
přeměna organizační jednotky občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Věnuji
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se taktéž návrhu zákona, který by takové přeměny umožňoval, v neposlední řadě řeším taktéž
úpravu obsaženou v novém občanském zákoníku.
Dle mého názoru je obecně prospěšná společnost zajímavou právnickou osobou tzv.
neziskového sektoru. Novela ZOPS byla dle mého klíčovou proto, aby obecně prospěšná
společnost obstála i v době, kdy bude ZOPS zrušen novým občanským zákoníkem. Nový
občanský zákoník zavádí do českého právního řádu nově obecnou úpravu ústavů, je zřejmé,
že obecně prospěšná společnost je svou formou právě nejblíže ústavu, a tak dává možnost již
vzniklým obecně prospěšným společnostem měnit svou právní formu, po účinnosti nového
občanského zákoníku mimo jiné na ústav.

Conclusion
In the first part, I was dealing with legal persons, their history, classification and
definition. I was also dealing with the conception of the legal persons in the Czech legal
system, and I briefly described some selected types which are part of our legal system. Since
1st January 2012 the law about penal responsibility of the legal persons was has been legally
forced, in the legal chapter I described the impacts of this new norm on Community Interest
Society. Together with the passing of new civil code, which will come into force on 1 st
January 2014, I made an insight into legislation of the legal persons inside the new civil code.
In the end of this chapter I concentrated on the beneficial company as a legal person I listed it
into the legal system.
In the second chapter I concentrated on the beneficial company from the point of view
of the legislation in the Czech Republic. I described the development of legislation of
beneficial company in time and in the point of view from content changes of particular
changes of the amendments to the law no. 248/1995 Sb., (herein ZOPS). I found out that there
were not many changes in ZOPS in 18 years of its existence, nevertheless amendment ZOPS
no. 231/210 Sb. was crucial, and I was dealing with the changes it has brought throughout this
work.
In the third chapter I described how generally is benefit founded and how it is created
as a legal subject. I described who could be founder of the Community Interest Society, which
necessities have to be in the founding deed. The important part of this chapter is part
dedicated to the register procedure, which ends with the enlisting of the Community Interest
Society into the register of Community Interest Societies and creation of a legal person.
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In the fourth chapter I was dealing with dissolving, liquidation and decline of the
Community Interest Society. As in founding, dissolving of Community Interest Society
admits two phases. Community Interest Society must be dissolved before erasing it from the
register of Community Interest Societies. In this chapter I described legal reasons for
dissolving Community Interest Society, I described situations when the court must decide,
and the procedure in dissolving of the Community Interest Society. The Community Interest
Society is cancelled with or without liquidation. I described both ways. With this link I dealt
with insolvency of Community Interest Society and fusion and division of the Community
Interest Society.
The fifth chapter is about authorities of the Community Interest Society. The chapter
was divided according to the three obligatory authorities of the Community Interest Society.
In the first part I deal with the director who is the statutory authority of the Community
Interest Society and whose position was influenced by ZOPS. I described the position of the
director before the amendment and I evaluated its contribution in accordance with the recent
legal status. In another I deal with the board of directors which is the highest authority of the
Community Interest Society, I described the election and composition of the board of
directors and their duties. The final part of this chapter is about the supervisory board. The
amendment ZOPS had a significant influence on function of this authority of the Community
Interest Society. I described its composition and especially its control functions in the field of
the Community Interest Society.
In the sixth chapter I deal with the new civil code and its legislation of the Community
Interest Society. The new civil code will have cancelled since 1.1.2014 ZOPS but sets in its
temporary regulations that the Community Interest Societies which were founded before the
legal force of the new legal code should keep following ZOPS. But they can transfer their
legal form into an institute, foundation or fund. Such a transfer is described in this chapter.
In the chapter seven I described economy and activities of the Community Interest
Society. I was dealing with the main and additional activities. I described restrictions which
are set to the Community Interest Society by the law.
The eighth chapter is about foreign legislation of the Community Interest Society. I
have found out that the Community Interest Society is a special form of a legal person which
is hard to find in any other legal codes. There is one exception in the Slovakian legal code we
can find non-profit organisation. I have found out that non-profit organisation is similar and
based on the same principles as the Community Interest Society. In this chapter the
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differences between different legal persons are also described. The last chapter deals with the
change of citizens’ association into a Community Interest Society
In my opinion, the Community Interest Society is very interesting legal person
belonging to so called non-profit sector. The amendment ZOPS was, according to me, very
crucial in order to make the Community Interest Society succeed in the time when ZOPS will
be replaced by the new civil code. The new civil code brings into the Czech legal system
newly general regulation of institutions, it is obvious that the Community Interest Society is
in its form close to institution, and because of this the newly founded Community Interest
Societies have got a possibility to change their legal form, after legal forcing of the new civil
code into an institution beside the other things.

Summary:
This rigorous thesis deals with the Community Interest Society. Community Interest Society
is a legal person which is specific in the whole European legal system. It was incorporated
into the Czech legal system by the amendment no.248/1995 Col. About the Community
Interest Societies (herein ZOPS). This law was legally forced 1st January 1996. There were
some amendments to the ZOPS during its existence, but the crucial amendment was by the
law no. 231/2010 Col. (here in the amendment) with its legal force since 1st January 2011. I
deal with the effects of the amendment throughout the thesis.
The thesis is divided into 9 chapters and ends with conclusion. In the first chapter I
dealt with legal persons in general. In the second chapter I categorised the Community
Interest Society into the legal system of the Czech Republic. In the third chapter I deal with
foundation and establishment of the Community Interest Society. The fourth chapter deals
with dissolving, liquidation and decline of the Community Interest Society. The fifth chapter
deals with the authorities of the Community Interest Society. The director of the Community
Interest Society is newly a statutory authority. In this chapter there are described also further
statutory authorities - board of directors and supervisory board. The sixth chapter the impacts
of the new civil code on the Community Interest Society are described. In the seventh chapter
the economy of the Community Interest Society is described, especially whether the
Community Interest Society can make profit, or rather whether it can be part of other person’s
business. In the eighth chapter I evaluated foreign legal regulation of the Community Interest
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Society and compared it to the non-profit organisation in the Slovak Republic. The last
chapter deals with the change of citizens’ association into a Community Interest Society
Of course, the thesis is finished by the conclusion, where the whole thesis is
summarised and questions stated at the beginning of this thesis are answered.
The Community Interest Society is according to me very interesting legal person,
which has its own place in the legal system of the Czech Republic. The new civil code gives
the Community Interest Society the right to keep its legal form after its legal forcing,
nevertheless it will be up to each Community Interest Society’s free will to change its legal
form into an institution or foundation according to the new civil code.

Abstrakt v českém jazyce
Rigorózní práce se věnuje obecně prospěšné společnosti. V kapitole první je obecně
pojednáno o právnických osobách. Je popsána stručně jejich historie, jejich dělení, definice a
pojmové znaky. Další část rigorózní práce hodnotí obecně prospěšnou společnost jako
právnickou osobou a zařazuje ji do systému práva. Kapitola druhá je věnována zákonné
úpravě obecně prospěšných společností v právním řádu České republiky. Kapitola třetí
popisuje založení a vznik obecně prospěšné společnosti, kapitola čtvrtá pak zrušení, likvidaci
a její zánik. Kapitola pátá je věnována obligatorním orgánům obecně prospěšné společnosti,
kterými jsou ředitel, správní a dozorčí rada. Kapitola šestá pojednává o novém občanském
zákoníku, který nabude účinnosti od 1. 1. 2014, a jeho dopadům na obecně prospěšnou
společnost.

V kapitole sedmé je pojednáno o hospodaření a činnosti obecně prospěšné

společnosti. V předposlední kapitole je učiněn exkurz do zahraničních právních úprav a
podrobně je pojednáno o právní úpravě ve Slovenské republice. Poslední kapitola stručně
pojednává o přeměně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Práce je
zakončena závěrem.

Abstrakt v anglickém jazyce
This rigorous thesis is dealing with the Community Interest Society. In the first chapter, the
legal persons are generally described. Their history, structure, definition and terms are
described. The following part evaluates generally the Community Interest Society as a legal
person and puts it into the legal system. The second chapter deals with the legal regulation of
the Community Interest Society within the Czech legal system. The third chapter deals with
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origin and founding of the Community Interest Society, the fourth chapter deals with its
dissolving, liquidation and decline. The fifth chapter deals witch obligatory authorities like
director, board of directors, and supervisory board. The sixth chapter deals with the new legal
code which will be legally forced on 1st January 2014 and its influences on the Community
Interest Society. In the seventh chapter the economy and activities of the Community Interest
Society are discussed. In the last but one chapter there is a survey into foreign legal regulation
of the Community Interest Society and specifically the Slovak legal regulation are described.
The last chapter briefly informs about transformation of the legal assembly into a Community
Interest Society. This thesis is finished by the conclusion.

SEZNAM LITERATURY:
Knižní publikace:
DEVEROVÁ, L., PAJAS, P. a kol. Průvodce neziskovým právem I. Praha: ICN, o.p.s., 1996
DEVEROVÁ, L., SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. Zákon o obecně prospěšných
společnostech. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
ČERNÝ, P. Zákon o sdružování občanů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010
DĚDIČ, J. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s. 2417. In
DVOŘÁK, T. Obecně prospěšná společnost. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a . s., 2010
ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde a.s., 2008
FIALA, J., KINDL, M. aj. Občanský zákoník: Komentář. I. Díl. 1. vyd. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s. 2009
FRINTA, O. Právnické osoby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009
HURDÍK, J. Právnické osoby: Obecná právní charakteristika. 1. vyd. Brno: MU 2000
HURDÍK J. Právnické osoby a jejich typologie. Praha: C. H. Beck, 2003.
KINCL J., URFUS V., SKŘEJPEK M. Římské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995.
137

KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Komentář 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2010.
KŘÍŽ, J. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H.
Beck, 2011.
PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Obchodní právo. 1. díl. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,
2010
PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a
družstva. II. díl. Praha: ASPI, a. s., 2006
RONOVSKÁ, K. Spolkové a nadační právo. 1 vyd. Brno: MU 2008
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009
ŠTENGLOVÁ, I. PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010.
ŠVESTKA, J. JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník.
Komentář. 10. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2006
Časopisy a články:
BÁRTA, J. Soumrak neziskových organizací v Čechách. In Bulletin advokacie č.2/1996
DVOŘÁK, T. Přeměny nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností a spolků.
In Právní fórum č.11/2009
ELIÁŠ, K. Právnické osoby. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, a. s., 2007
HORZINKOVÁ, E. Nová právní úprava obecně prospěšných společností. In Právní praxe v
podnikání č. 4/1996
HUDCOVÁ, Z. Obecně prospěšná společnost. In Právní rádce č.2/2001
NÁHLOVSKÁ, J. Audit obecně prospěšné společnosti. Účetnictví neziskového sektoru.
2003, roč. 1, č. 2, s. 11-12

138

PELC, V. Výklad ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech. Ekonomický a
právní poradce podnikatele. 1996, roč. 3, č. 1, s. 65-79
PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Obchodní právo: učebnice. 1. Úvod do obchodního práva, osoby
v podnikání s přihlédnutím k právu EU. 2. Přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2010.
PLÍVA, S. Obecně prospěšná společnost. 1. díl. In Právo a podnikání č.2/1997
PLÍVA, S. Obecně prospěšná společnost. 2. díl. In Právo a podnikání č.3/1997
RONOVSKÁ, K. Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku. Časopis pro právní
vědu a praxi. 2006, roč. 4. č. 2, s. 158-162. ISSN 1210-9126
VOLF, J. Výklad ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech. Poradce. 1996, roč.
1996, č. 1, s. 97-102

SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ:
Sněmovní tisk 1791. Důvodová zpráva k zákonu č. 248/1995 Sb.. Zdroj dostupný z
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t179100.htm
Sněmovní tisk 889/0. Důvodová zpráva k zákonu č. 231/2010 Sb.. Zdroj dostupný z
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=889&CT1=0
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku.

Zdroj dostupný z

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/sb0033-2012.pdf
www.neziskovky.cz

SEZNAM JUDIKATURY:
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Cmo 360/2010
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2010 sp. zn. 7 Cmo 41/2010
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 1. 1997 sp. zn. 7A 138/94

139

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2002 sp. zn. 29 Odo 413/2002

SEZNAM POUŽITÝCH ZÁKONŮ:
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 1/ 1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 338/ 1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
140

Zákon č. 111/ 2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/ 2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 213/1997 Zz. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospěšné služby
Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do
obchodního rejstříku,

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech…………………...ZOPS
Zákon č. 231/2010 Sb.,…………………………………………………………..Novela ZOPS
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů…….OZ , občanský
zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů….OBCHZ, obchodní
zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů…O.S.Ř., občanský
soudní řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník………………………………………...NOZ
zákon č. 213/1997 Sb. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospěšné služby………………………………………………………………….ZNO
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NÁZEV PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE:
Obecně prospěšná společnost

NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:
Community interest society

KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE:
Obecně prospěšná společnost, právnická osoba, nezisková organizace

KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE:
Community interest society, legal entity, not-for-profit organization
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