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Pojmy a proč se jimi zabýváme

Nezisková x nevýdělečná organizace vs. „non profit org.“ – nepřesný překlad

Status těchto organizací nedovoluje, aby její produkce (výrobky nebo služby) 

byla pro osoby, které ji založily, řídí nebo třeba financují, zdrojem příjmů nebo 

finančních výnosů!

Mají přímou produkci užitku – když se něco dělá, je z toho uspokojení

Mohou vytvářet zisk a podnikat!! Musí však prostředky vracet do organizace!



Základní znaky/rysy organizací

1. Nestátní - nezávislost

2. Veřejná prospěšnost

3. Dobrovolnost – nikdo nikoho nemůže nutit být účasten

4. Organizovanost – má definovanou strukturu

5. Samospráva - definovaný způsob vnitřní správy organizace

6. Nerozdělování zisku - zákaz rozdělování zisku mezi členy a rozhodující osoby



Spolek

Hlavní činností spolku je činnost spolková. 

§ 217

(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k 

jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost 

hlavní činností spolku být nemůže.

To ale neznamená, že se nemůže věnovat aktivitám ve prospěch veřejnosti!



Základní znaky/rysy organizací
Veřejná prospěšnost (souvisí s otázkou veřejného zájmu) – Obč. zákoník

2016 - nový návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

1. 1. 2018 se zrušil „Status veřejné prospěšnosti“, ALE nadále je zachována sama „veřejná 
prospěšnost“

§ 1 (115/2001 Sb.)

Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a 

stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků 

při podpoře sportu.



Veřejná prospěšnost

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.12.2018

Veřejná prospěšnost

§ 146
Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se 

zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného 
blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen 
bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud 

hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.



Spolky

Jde v podstatě o korporaci, která je tvořena alespoň třemi osobami fyzickými 

či právnickými, které vede společný zájem, k jehož realizaci se tyto osoby 

sdruží.

Stanovy mohou připustit převoditelnost členství.

Neexistuje vkladová povinnost. Příspěvky nemusí existovat. Určuji to výlučně 

stanovy.

Členové neručí za dluhy spolku.



Hlavní spolky a pobočné spolky

Hlavní spolek ručí za dluhy pobočného spolku v rozsahu upraveném ve 

stanovách.

Mají samostatnou právní osobnost, jsou ale odvozené od hlavního spolku.

Existuje proto, že hlavní spolek chce, aby existoval.



Pojmy a proč se jimi zabýváme

Organizace, které nejsou založeny za účelem zisku

115/2001 Sb. 

§2 odst. (2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická 

osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li 
předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.



Pojmy a proč se jimi zabýváme

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník

Účel právnických osob
§ 144
(1) Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato
její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby.

(2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění
zvláštních podmínek.



Definice hlavní a hospodářské (vedlejší) činnosti

Vyhláška 504/2002 Sb.
§ 5a

Hlavní činnost a hospodářská činnost

(1) Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškerá činnost, pro kterou
byla účetní jednotka založena nebo zřízena zvláštním právním předpisem,
zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.

(2) Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí hospodářská
činnost stanovená zvláštním právním předpisem nebo činnosti stanovená ve
zřizovací listině, statutu, zakládací listině nebo zapsané v příslušném rejstříku,
zejména činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.



zákon 563/1991 Sb.
§ 1f

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a

d) je současně

1. spolkem a pobočným spolkem,

2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou 
organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,

3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací 
zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,

4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou 
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo

5. honebním společenstvem.



PROČ SPOLKY VYUŽÍVAJÍ placených SLUŽEB ?

Zdroj: https://www.registracespolku.cz

https://www.registracespolku.cz/


Poskytování dotací



Žádost o dotaci

Žádost o dotaci musí obsahovat formální náležitosti dané § 14 odst. 3 rozpočtových 
pravidel.

Poskytovatelé při posuzování žádostí o dotaci nepostupují jednotně.

Zjištěné nedostatky, které NKÚ vyhodnotil jako skutečnosti nasvědčující porušení 
rozpočtové kázně a předal oznámení příslušnému správci daně:
- použití dotace na úhradu neuznatelných nákladů
- nerealizování aktivit
- neinformování veřejnosti o realizaci projektu s finanční podporou ze strany státu



Mít v pořádku rejstříky

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

12. V rámci kontroly formálních náležitostí poskytovatel prověří, zda žadatel
v žádosti o dotaci uvedl informace v souladu s veřejnými rejstříky vedenými podle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o
evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.



Veřejné rejstříky

Evidence občanských sdružení byla dříve vedená Ministerstvem vnitra 

Nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými 
(krajskými) soudy.

Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. 

Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


Veřejné rejstříky

Účelem VR je poskytnout každému možnost si kdykoliv ověřit, zda určitá osoba 
skutečně existuje, její historii, čím se zabývá nebo v historii zabývala. Kde sídlí a kdo za 
ní jedná…tzv. princip formální publicity

Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

Zápisy jsou zdarma pro nevýdělečné organizace vyjmenované v zákoně o soudních 
poplatcích 



Rejstříkové řízení

Soud provede zápis ke dni v návrhu, nejdříve ke dni provedení a do 5 pracovních dnů

Rejstříkový soud je příslušný krajský soud – v obvodu PO
Vyjma pobočných spolků – za ty  podává návrh hlavní spolek ke „svému soudu“



Rejstříkové řízení

§ 10
Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu člena orgánu právnické 
osoby

(2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu 
právnické osoby, hledí se na její povolání do funkce, jako by se nestalo; tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Zamítavé rozhodnutí 
rejstříkový soud po nabytí právní moci zveřejní.



KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ

• Je zapsán každý spolek při svém založení na základě žádosti a doložení 
všech povinných listin 

• Součástí zápisu spolku ve spolkovém rejstříku je i sbírka listin, do 
které se zakládají povinné dokumenty



Historické názvy spolků 
§ 216 

„název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek postačí však 

zkratka z.s.”

§ 3042

Odporuje-li název PO ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí PO svůj název 

požadavkům zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak 

učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li PO svůj název 

dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost 

nelze rozumně předpokládat.



povinně zapisované:

1. Účel spolku

• Jedná se o základní charakteristiku činnosti spolku, primárním předpokladem 
vzniku spolku 

• Musí být definován ve stanovách – zápis do spolkového rejstříku musí být 
totožný

• U sportovních organizací se financuje hlavní činnost spolku v oblasti sportu

• Hlavní činnost spolku musí být pouze k tomu účelu, ke kterému byl spolek 
založen

KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ



Cílem činnosti spolku není rozdělení zisku členům spolku

Účelem založení spolku není podnikání. 

Poslání (úkol), tedy smyslem existence spolku je:

• vzájemná prospěšnost pro jeho členy, tedy plnění soukromých úkolů, 

vzájemná prospěšnost vyplývá ze skupinového zájmu, který je společný 

všem členům spolku (soukromé poslání); 

• veřejná prospěšnost (účelnost) spolkové činnosti (veřejné poslání); 

•obojí poslání, které se vzájemně prolíná, stojí vedle sebe (smíšené 

poslání).

Cíl, účel a poslání SPOLKŮ



§ 218 

účel spolku = ochrana zvířat 

§ 123 

předmět činnosti = přednášková a osvětová činnost pro veřejnost, provoz 

útulku, poradenské a konzultační služby majitelům zvířat, pořádání kurzů, 

školení, seminářů, táborů zaměřených na poznávání přírody a práci se zvířaty 

Cíl, účel a poslání SPOLKŮ



Povinné vklady do sbírky listin ve spolkovém rejstříku:

• Stanovy spolku

• Písemný zápis o volbě statutárního zástupce

• Vklad účetní závěrky spolku

• Jiné povinné listiny

KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ



Stanovy spolku:

• Název a sídlo spolku

• Účel spolku 

• Práva a povinnosti členů spolku, jejich vznik i zánik

• Určení nejvyššího a statutárního orgánu

Stanovy musí být schválené nejvyšším orgánem spolku

KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ



Do spolkového rejstříku se o spolku zapíše také 

• předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

• název nejvyššího orgánu,

• rozhodčí komise, její název, počet členů a jejich náležitosti

• jeho pobočné spolky

KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ



Do spolkového rejstříku se o pobočném spolku

• název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku,

• rozsah jeho práv a povinností

• rozsah ručení hlavního spolku za dluhy PS

KONTROLA ZÁPISŮ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 
SPOLKŮ





Zastřešující NNO
Rada pro neziskové organizace schválila definici zastřešující NNO (3. prosince 2015)

Tyto zastřešující organizace mj:

• vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná 

se tedy o hlavní spolek a jeho pobočné spolky),

• mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek 

nebo zájmové sdružení právnických osob),

• jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb 

svým členům a hájení jejich zájmů,

• vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasná), působící na území České 

republiky na národní úrovni,



Zastřešující NNO
Rada pro neziskové organizace schválila definici zastřešující NNO (3. prosince 2015)

Tyto zastřešující organizace mj:

• mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým 

způsobem instalování jejich členů - to znamená, že členové zastřešujících NNO 

mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují jejich činnost,

• zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku,

• vydávají pravidelnou výroční zprávu.



Shrnutí

Kontrola spolkového rejstříku je pomocná ruka – vždy je odpovědný žadatel!

Důležité:  statutární orgán/y, jejich volba apod. – žádost o dotaci MUSÍ podepsat 
oprávněná/é osoba/y

Řízení o zápisech je záležitostí především rejstříkových soudů!

Důležité:  účel a hlavní činnost, která souvisí s účelem

Důležité:  v pořádku Sbírku listin



Prostor pro dotazy

Ing. Markéta Kabourková
Poradkyně předsedy
Zmocněnkyně pro komunikaci se sportovními organizacemi

kabourkova@agenturasport.cz
www.agenturasport.cz

mailto:kabourkova@agenturasport.cz
http://www.agenturasport.cz/

