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Jde nám o základní zmapování problematiky právního po-
stavení právnických osob, které má sloužit především pro 
otevření diskuse. Je příznačné, že takovýto pokus vychází 
z prostředí think tanku - nezávislého subjektu, který se 

zabývá obecnou problematikou veřejného prostoru, nikoli 
z právnického akademického prostředí. Tématem tohoto 
materiálu však nemůže být do důsledku se zabývat tím, 

proč tomu tak je.
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Obdařen jistou mírou právního vzdělání, vlákal jsem sám 
sebe příslibem napsat předmluvu k následující stati o práv-
nických osobách do svízelné pasti. Kardinální téma, které 
jedna z nejrespektovanějších autorek současné české právní 
literatury defétisticky charakterizovala titulkem „Právnické 
osoby – věčná otázka právní doktriny“ 1), zde zpracovali ne-
právníci, manažeři a nezávislí konzultanti nevládních organi-
zací (sic!), sdružení do uskupení po anglosasku označeného 
jako „think-tank“, kde tank máme bezpochyby chápat jako 
rezervoár myšlenek, ale charakter textu místy evokuje spíše 
ono ofenzivní bojové vozidlo…

První, co i neerudovaného právníka pyšného na svou pří-
slušnost k elitnímu stavu napadne při otevření tohoto spisku, 
když už by se k němu měl vyjadřovat, je pocit, že autory asi 
bude třeba trochu zpražit několikastránkovou břitkou recen-
zí, která by je uvedla do poznání, že svět práva není hřištěm 
pro každého amatérského hráče, že regule hry a hráčské 
techniky jsou příliš složité a pro necvičence nebezpečné. Při 
zběžném prolistování se takto nastartovaný recenzent nejspíš 
pozastaví  nad občas nedůslednou provázaností textu s reál-
ným právem, podiví se přeskakování ze stavu současného do 
tezí rekodifikace sice oficiálních, ale přec s nejistou budouc-
ností, a utvrdí se v nutkání dát najevo, že právo jako trávník 
pro vyvolené nesnese vpád laické tenisky a odvážlivci by měli 
být vykázáni zpět do jejich pouličních her a lesních bojovek.

K napsání předmluvy se ale sluší dílo přečíst, od začátku do 
konce, bez ohledu na počáteční despekt. A co se nepřihodilo 
- čím hlouběji jsem se do textu nořil, tím pozoruhodnější mi 
připadal, nikoli ve smyslu kuriozity, ale něčeho, co je hodno 
vážné pozornosti. Čím dál naléhavěji se mi k tomu vybavoval 
osobní, ne právě příjemný a velmi vnitřní prožitek z období, 
kdy jsem prodělával vlastní zkušenost na jiném exklusivním 
hřišti, které sluje politika. Ve významné volené funkci největší 

1) Pelikánová, Irena. Pojetí právnických osob ve světle nejno-
vější legislativy. Obchodní právo 3/2001, str.11-20

předmluva
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a nejsilnější české samosprávy jsem se párkrát přistihl ve sta-
vu mysli, za který je mi doteď trochu stydno: chodili za mnou 
občané či představitelé institucí s nápadem, problémem, otáz-
kou, která se týkala věcí, jež jsem měl z titulu svého mandátu 
spravovat, a tu a tam mi najednou došlo, že jsem celou dobu 
jen na půl ucha poslouchal, ale nenaslouchal, nýbrž v duchu 
jsem si omílal – co mi to ten outsider (doslova: ten kdo při-
chází zvenku) vykládá, když vůbec nemá tušení, jak složité to 
je tady uvnitř, v chrámu moci, jaké oběti bych já musel pod-
stoupit, kdybych se jeho problémem měl začít vážně zabývat, 
a jaké bitvy vybojovat, kdybych – nedej Bože – tu věc musel 
řešit. Teď je nepodstatné, že tato reflexe byla jedním z důvo-
dů, proč jsem po několika letech politiku opustil. Důležité je, 
že kdybych se nyní bezhlavě roztočil na zasutých paragrafech 
a pustil do kritické revize téhle brožurky, opakoval bych tu 
samou chybu, znovu a naprosto neomluvitelně.

A tak naléhavě žádám především právní veřejnost, resp. 
ty její příslušníky, kterým se publikace dostane do rukou, aby 
zapomněli na zdánlivou výlučnost svého světa, které se tak 
snadno přivyká, a přistoupili k následujícím stránkám s pl-
nou vážností. Tak jako samozřejmě cítí, že politika není ani 
sama pro sebe ani pro politiky, aby si s obrácením na další list 
uvědomili, že i právo, zejména legislativa, je pro lidi a ne jen 
pro právníky. Návštěvníci „zvenku“ tu právníkům ukazují svůj 
pohled na nebagatelní problémy, složité situace a existenční 
potřeby, jejichž uspokojení právní cestou se výsledně může 
týkat generace této i budoucích, a nás, právním vzděláním 
poznamenaných pak dvojnásob - jako profesionálů i jako ob-
čanů a příslušníků společenství blízkých. Autoři se netají svým 
laickým postavením, přec ale zasvěceně a podloženě, svižně 
a srozumitelnou právní řečí tlumočí prožitou zkušenost a vše, 
co z ní dovozují. Nejde o nějaké stesky uražených a poníže-
ných. Nepopisují pouze rezignovaně jeden z velmi nevyda-
řených segmentů české právní krajiny, ale také, a to hlavně, 
navrhují řešení, která by mohla být pro právní politiku smyslu-
plná,  legislativně uchopitelná a nepříliš obtížně uskutečnitel-
ná, pokud se s nimi bude počítat včas. Kéž by si toho všichni 
zúčastnění vlivní všimli.  

Jiří Exner, listopad 2006
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Obecné nároky na úpravu právnických osob

Publikace se snaží shrnout východiska k celkové diskusi 
o právní úpravě právnických osob.  Využívá především shr-
nutí dílčích materiálů k jednotlivým typům právnických osob, 
jak vznikaly ve výstupech projektu Nett v programu „Příznivé 
legislativní prostředí pro …“. Výstupy projektu však byly za-
cíleny do konkrétní situace, jako aktuální diskusní příspěvky 
v době, kdy se na veřejnost dostaly informace o připravované 
rekodifikaci občanského zákona a zcela nové navržené úpra-
vě, týkající se právnických osob.  Tato stať není zaměřena 
takto časově, její význam se nemění, ať již bude rekodifika-
ce občanského zákona nakonec předložena parlamentu a v 
nějaké verzi schválena nebo ne. Náhodný časový podnět byl 
totiž v prostředí Nett – nezávislého think tanku – využit  k to-
mu, aby se započala diskuse o úpravách pro právnické osoby 
vůbec, o tom, co je nutné (statusové) určení dané právnické 
osoby a co je možné řešit formou jednostranného aktu (např. 
deklarace otevřenosti veřejné kontrole atd.). Tato kniha si 
samozřejmě nemůže činit nárok na úplnost, nicméně je kon-
cipována tak, aby dostatečně jasně ukázala celkový a vnitřně 
konzistentní názor na to, jak by podle názoru autora/ů měly 
být právně upraveny rámce a podmínky pro právnické osoby.

Základním tématem je zde mnohotvárnost právnických 
osob. Vycházíme z názoru, že různé typy právnických osob, 
jak se vytvořily v našich dějinách v různých kulturních 
a společenských souvislostech,  je možné pouze konstato-
vat a úkolem právního řádu by mělo být především vytvořit 
podmínky pro to, aby tyto různorodé subjekty mohly přispí-
vat k vytváření bohatého společenského a kulturního života. 
Tato bohatost forem nedílně patří k tomu, co je v současném 
evropském kontextu chápáno jako kvalita života.

Oblast našeho zájmu – veřejný prostor 

Velmi často používané označení „nestátní neziskové organi-
zace“ jako vymezení předmětu našeho zájmu nevyhovuje, stej-
ně tak jako pojem „nevládní“ organizace amerického původu. 
Zabýváme se veřejným prostorem – nikoli ve smyslu veřejného 

vstup
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práva, ale ve smyslu jednání, které překračuje soukromou po-
vahu, je charakterizováno tím, že v tomto prostoru je vedena 
diskuse o tom, co je správné, že si jednotlivé subjekty působící 
v tomto prostoru samy formulují své cíle, poslání, že si také 
samy hledají cesty, jak svých cílů dosáhnou, jak své poslání 
naplňovat.

Zabýváme se přednostně takto zaměřenými právnickými 
osobami, a proto je nutné v úvodu ještě konstatovat, že do 
tohoto prostoru svými aktivitami vstupují také fyzické osoby 
– a právo na tento vstup je jim garantováno ústavou, viz její 
preambule. K základnímu postoji člověka ke světu přísluší 
usilovat o svoje štěstí, o hodnotný život, sdružovat se k tomu. 
Možnost vytvářet různé typy právnických osob patří k evrop-
ské tradici, která takto chápaný veřejný prostor vytvořila.

Je zřejmé, že diskuse o právnických osobách, které pů-
sobí ve veřejném prostoru, se nemůže vyhnout ani existující 
formě příspěvkových organizací státu samospráv, jejichž 
poslání je formováno zadáním zřizovatele, dalších víceméně 
v legislativní tvořivosti jednotlivých ministerstev vzniklých 
právnických osob, zaměřených na dílčí oblasti veřejných 
činností (školská právnická osoba atd.). Podobně dává ten-
to náš podnět příležitost otevřít řešení i pro nadace (fondy) 
zřízené státem a řešení pro ty typy subjektů, které by mohly 
nést značný potenciál, doposud však v našem právním řádu 
nemají oporu (např. občanská svépomocná sdružení, sociální 
podniky apod.).

K uspořádání textu

Každý z nabízejících se postupů  jak problematiku práv-
nických osob strukturovat může být chápán jako vnesení 
nějaké základní osnovy do různorodého tématu právnických 
osob. Abychom zvýraznili, že postup je pro nás jen formálním 
tříděním, postupujeme od státu, obcí a dalších suverénů přes 
subjekty vzniklé sdružováním (včetně dosud problematicky 
chápaných sdružení práce apod.) k majetkovým právnickým 
osobám.

Tím se ale stane, že např. sdružení s odvozenou právní 
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subjektivitou se ocitne v textu dříve než občanské sdružení 
samo atd. Podobné „zákruty“ by ale přineslo jakékoli třídění, 
jakýkoli pokus o to linearizovat přístup k právnickým oso-
bám. Smysl by nemělo ani postupovat historicky, neboť tím 
by se neúměrně rozrostl rozsah  i tak velmi komplexního 
materiálu a stejně by bylo nutné nezávisle na sobě sledo-
vat několik „větví“, právnických osob, které se v současném 
právním prostředí opět propletly a provázaly dohromady.

Pojednání o některých typech právnických osob je zčásti po-
lemikou s východisky, přístupem, který je charakteristický pro 
unifikaci právního prostředí. Cílem této knihy není primárně
polemika s tímto postupem, ani analýza východisek a cílů ta-
kového postupu nebo společenského dopadu takového postu-
pu. Zaměřujeme se především na vymezení vlastních výcho-
disek a diskuse je vedena jen tak a do té míry, aby to zlepšilo 
naši schopnost vlastní stanovisko ukázat, zformovat, učinit 
komunikativní. Tomu je mimo jiné  podřízeno i členění textu.

Výčet právnických osob a jejich krátké představení v první 
části textu si nečiní nárok na úplnost, je prvním vstupem do 
problematiky, zcela podřízeným hlavnímu cíli celého kompletu 
materiálů: otevřít širší diskusi o způsobech, jak formovat zá-
konnou úpravu právnických osob jak v občanském zákoníku, 
tak i mimo něj. Pro každý typ je v úvodní části provedeno jen 
shrnutí ve dvou - třech odstavcích, podrobněji jsou některá 
podstatná témata zpracována v následujících částech knihy. 
Samostatnou část pak tvoří návrhy základních tezí pro právní 
úpravy základních typů právnických osob.

Při popisu problematiky týkající se toho kterého typu práv-
nické osoby se především opíráme o charakter jejího působení 
ve veřejném prostoru. To znamená, že právní řád je vnímán 
jako jeden celek, nikoli však sourodý systém. Právní řád 
vytváří podmínky pro činnosti a případně vznik různých typů 
subjektů; tyto činnosti nelze převést do jednoho hierarchické-
ho systému. Jinými slovy, veřejný prostor je složitě strukturo-
ván i právně, a to především  díky komplexním souvislostem, 
daných historií a odlišným právním prostředím, ve kterém se 
dané typy právnických osob formovaly. Ve své práci vycházíme 
k respektu vůči této tradici a bohatství forem, které vytváří.
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1. Stát
2. Územní samosprávy
3. Církve 
4. Právnické osoby zřizované státem
   • Různé typy právnických osob, zřizovaných podle 
      speciálních zákonů
   • Právnické osoby zřízené státem, které mají 
      veřejnoprávní povahu
   • Majetkové korporace - fondy a nadace zřízené státem

5. Právnické osoby vzniklé aktem jiných suverénů 
    než stát (zřízené) 
   • Právnické osoby zřízené církvemi
   • Právnické osoby zřízené samosprávami
   • Pobočky – právnické osoby s odvozenou 
      právní subjektivitou
   • Právnické osoby zřízené zahraničními suverény

6. Právnické osoby vzniklé sdružováním 
   • Právnické osoby vzniklé sdružováním občanů – analýza
   • Odbory
   • Politické strany 
   • Sdružení právnických osob 
      (zájmová sdružení práv. osob)
   • Družstva a různé formy sociálních podniků
   • Obecně prospěšné společnosti
   • Ostatní subjekty vzniklé sdružováním

7. Podnikatelské právnické osoby

8. Majetkové právnické osoby 

Pro všechny tyto typy právnických osob je v první části knihy 
zpracován krátký shrnující komentář, vybrané typy právnic-
kých osob pak jsou podrobněji analyzovány v dalších částech. 
Část VI. pak shrnuje vlastní návrhy tezí k právní úpravě někte-
rých typů právnických osob

rámcový obsah
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1. Stát

Je právnická osoba svého druhu.  Pro tuto knihu má význam 
jen jako jeden ze suverénů, kteří vytvářejí právnické osoby.

 Více viz část II., str. 21

2. Územní samosprávy

Územní samosprávy, zejména obce, je třeba chápat jako 
právnické osoby na státu nezávislé, jednající v právních vzta-
zích ve značné míře v režimu občanského zákona. Z Ústavy 
ČR je zřejmé, že je zcela mylné takové pojetí, dle kterého 
by obce byly veřejnoprávní subjekty zřízené státem. Ústava 
ČR obce jako subjekty konstatuje. Platné znění občanského 
zákoníku (§18) řadí obce do demonstrativního výčtu právnic-
kých osob. Má to svůj význam, přestože právní subjektivitu 
obcí lze odvodit jednak přímo z ústavy,  a jednak ze záko-
na o obcích. Snaha o vypuštění obcí jako právnických osob 
z občanského zákoníku může být proto chápána jako pokus 
o posunutí významu, nadřazení státu nad obce a oslabení 
obcí jako soukromoprávních subjektů. 

 Více viz část III., str. 28

3. Církve

Problematika církví jako právnických osob jde zcela mimo 
rámec tohoto materiálu a jsou zde uváděny jen pro úplnost. 
Jejich působení není přednostně zaměřeno do veřejného pro-
storu tak, jak ho chápeme v rámci celé této práce.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

4. Právnické osoby zřizované státem

4.1. Příspěvkové organizace

Fakt, že stát nedokázal dořešit problematiku právnických 
osob, které zřizuje, se nejlépe projevuje na kreativitě jednotli-

část I. 
komentovaný obsah materiálu, shrnutí 

k jednotlivým vybraným typům právnických osob



12

vých ministerstev, která mají tendenci vytvářet v odvětvových 
zákonech právní subjekty, pro jejichž základní statusové vyme-
zení chybí  obecná norma. Přitom forma existujících příspěvko-
vých organizací je zjevně nevyhovující, právní subjektivita pří-
spěvkových organizací zřízených státem je rozporná, problémy 
s majetkem a odpovědností za rozhodování takového „polosub-
jektu“ již byly popsány na počátku devadesátých let.

V rámci tohoto materiálu a v kontextu různých právnic-
kých osob, které působí ve veřejném prostoru, je třeba zdů-
raznit, že nová legislativa by měla především dořešit základní 
rámec pro statusové určení právnických osob, které zřizuje 
stát pro nakládání se státním majetkem, následně pak pro 
veřejnoprávní podniky, které v daném režimu spravují svůj 
vlastní majetek, případně majetek svěřený či vložený územní 
samosprávou a „vylepšovaný“ z financí státu nebo EU.

 Více viz část II., str. 22

4.2. Právnické osoby zřízené státem, které mají veřej-
noprávní povahu

Doposud jsou právnické osoby tohoto typu zřizovány 
samostatnými zákony (Česká televize, Český rozhlas apod.). 
V rámci celkové úpravy pro právnické osoby by měl být tento 
typ právnických osob  vymezen obecně tak, aby případné 
zřízení takové organizace, ať již bude provedeno zákonem, 
a nebo na základě zákona exekutivou, mohlo vycházet 
z obecné právní konstrukce a řešit pouze danou problematiku 
spojenou s tím či oním subjektem.

 Více viz téma právnické osoby zřízené samosprávami, 
část III., str. 35

4.3. Majetkové korporace - fondy a nadace zřízené 
státem

Současný stav je vnitřně rozporný. Stát zřizuje řadu 
rozdílných typů fondů - majetkových právnických osob čas-
to zcela oddělených od státního rozpočtu (jejich příjmy jsou 
příjmy těchto fondů), postupuje přitom zcela jinak než dle 
platného zákona o nadacích a bez jiné - obecné právní úpra-
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vy, která by vymezovala podmínky pro činnost fondů hospo-
dařících s prostředky státu, stanovila jejich povinnosti, režim 
zcizování majetku atd. Vzhledem k tomu předpokládáme, že 
právní úprava, která má řešit statusové náležitosti majetko-
vých právnických osob, by měla upravovat obecné podmínky 
pro činnost i pro majetkové právnické osoby, které zřídí stát.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

4.4. Ostatní subjekty zřizované státem

Sazkou počínaje a podivnými polostátními a poloobchod-
ními společnostmi konče se v tomto materiálu zabývat pro 
omezený rozsah s velikou lítostí nemůžeme.  Tyto subjekty 
totiž nesporně velmi významně zasahují do veřejného prosto-
ru, nejen ekonomicky.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

5. Právnické osoby vzniklé aktem suveréna (zřízené) 

Kromě státu je třeba uvažovat ještě alespoň o čtyřech typech 
suverénů, kteří mohou zřídit právnické osoby, vstupující do 
našeho právního řádu. Jde o církve, územní samosprávy (které 
je nutno chápat jako samostatné, na státu nezávislé právnic-
ké osoby); rozhodnutím suveréna nezávislého na státu mohou 
vznikat i u nás působící zahraniční právnické osoby různého 
typu. Dále jde o řešení problematiky všech právnických osob, 
které mají tzv. „odvozenou právní subjektivitu“, tj. jsou ve 
vztahu k zakládajícímu (mateřskému subjektu) v jiném právním 
postavení než vůči jiným účastníkům občanskoprávních vztahů. 

 Více viz část III., str. 25

5.1. Právnické osoby zřízené církvemi, mnišskými 
a rytířskými řády a dalšími subjekty podle církevního 
práva

Problematika církevních právnických osob nebo „registro-
vaných právnických osob“ je obecně velmi kontroverzní a to 
dokazuje, že právní úprava pro právnické osoby není jen věcí 
technickou. Na tomto typu právnických osob je  zřejmé, že 
pro postavení právnických osob je podstatné, aby stát vyřešil 
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svoje vztahy k ostatním typům suverénů a následně pak za-
komponoval do občanského práva fakt, že vztahy mezi suve-
rénem a jím zřízenou osobou jsou jiné než občanskoprávní. To 
se týká i dalších suverénů. V případě tohoto typu právnických 
osob ale jde o problém, který přerostl do roviny politické.

 Více viz část III., str. 29 a 36

5.2. Právnické osoby zřízené samosprávami

Velmi často je zastírán rozdíl mezi územními samospráva-
mi a státem. Územní samosprávy jsou nesporně účastníkem 
občanskoprávních vztahů ve větší míře než stát a nesporně 
mohou být suverény, zřizujícími k naplnění svých cílů práv-
nické osoby. Celý tento problém je jen omezeně diskutován, 
projevil se doposud pouze v tom, že původní zákon o rozpoč-
tových pravidlech, podle kterého jsou zřizovány příspěvkové 
organizace, byl rozdělen na zákony dva – o rozpočtových 
pravidlech státu a o rozpočtových pravidlech územních samo-
správ. Celé toto téma není vůbec koncepčně řešeno, viz také 
??kapitola?? materiál „Právnické osoby zřizované státem“.

 Více viz část III., str. 35

5.3. Pobočky – právnické osoby s odvozenou právní 
subjektivitou

Podobně problematika právnických osob s „odvozenou 
právní subjektivitou“ bývá odsouvána a lze se domnívat, že 
subjekty tohoto typu nejsou zrušeny jen proto, že je to díky 
jejich společenskému vlivu nereálné. Dosud podle všeho není 
hledáno systémové řešení.

Jde o podobný problém jako u církevních právnických 
osob, některé akty „mateřského“ subjektu omezují jednání 
odvozeného subjektu, a nebo naopak daný subjekt k nějaké-
mu jednání zavazují. To je ve své podstatě v rozporu s usta-
novením §19 platného znění občanského zákona a zakládá 
to podstatný podnět pro diskuse o vztazích mezi suverénem 
a zřizovaným subjektem a způsobech, jak se mohou promít-
nout do občanskoprávní úpravy.

 Více viz část III., str. 29 a 37
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5.4. Právnické osoby zřízené zahraničními suverény

Tlak EU způsobuje, že se alespoň částečně řeší záležitost 
právnických osob, které jsou zřízeny suverény podle práva 
jiných zemí.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

6. Právnické osoby vzniklé sdružováním

6.1. Právnické osoby vzniklé sdružováním občanů 

Současně platný zákon o sdružování občanů je v zásadě 
velmi liberální a je blízký tezím, které pro úpravu této práv-
nické osoby navrhujeme. Obsahuje však některá ustanove-
ní, překonaná novelou občanského zákoníku z roku 1991, 
regulující součinnost více sdružení vytvářením svazů s vlast-
ní právní subjektivitou, a zejména formálně chybné usta-
novení, umožňující registračnímu orgánu nekonat a svoje 
případné konání podmiňovat zcela nad rámec zákona. Mimo 
tento „balík“ materiálů tedy vznikla analýza postupu regis-
tračního orgánu a návrh dílčí novely zákona o sdružování 
občanů.

Odmítáme dělení občanských sdružení na „veřejně pro-
spěšná“ a „vzájemně prospěšná“, které nemá žádnou oporu 
v zákoně, ale často se používá v argumentacích, že by stát 
měl zavést institut veřejné prospěšnosti. Domníváme se, že 
nikdo není oprávněn takto posuzovat samostatnou právnic-
kou osobu za účelem rozdělení občanských sdružení na dvě 
skupiny subjektů s odlišnými právy a povinnostmi. 

 Více viz část IV., str. 39

Komentář k čl. 5.

Vycházíme z toho, že podstatné je přiznání suverenity 
zřizovatele, který není v právním postavení podřízenosti 
vůči státu. Role státu je pak dvojí: jednak uznat suverenitu 
zřizovatele, a jednak vytvořit předpisy pro registraci a fun-
gování vzniklého subjektu. Nutné je také systémově řešit 
postavení těchto osob z hlediska občanskoprávních vztahů.
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6.2. Odbory

Odbory jako sdružení svého druhu jsou upraveny statuso-
vě v rámci zákona upravujícího sdružování občanů. V návrhu 
rekodifikace OZ se předpokládá samostatná úprava. Vzhle-
dem k tomu, že jde o záležitost velmi citlivou, přesahující 
významně do prozatím spíše veřejnoprávní oblasti pracovního 
práva, a ve své povaze navýsost politickou, nezaujímáme k ní 
v této práci žádný postoj.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

6.3. Politické strany

Podobně jako u odborů jde o subjekty sdružovacího cha-
rakteru, které ale svým zaměřením na politickou soutěž 
a držení veřejné moci přesahují kontext tohoto materiálu, 
zaměřeného především na všeobecné působení právnických 
osob ve veřejném prostoru.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

6.4. Sdružení právnických osob  
 (zájmová sdružení právnických osob)

Zájmové sdružení právnických osob je dnes marginální 
forma, umožňující např. vznik některým typům svazů podni-
katelských osob, která však není příliš častá, protože práv-
nické osoby mohou využívat výhodnější režim občanských 
sdružení. Výjimkou co do četnosti a významu jsou sdružení, 
jejichž členy jsou společně s jinými typy právnických osob 
územní samosprávné celky, kterým zákon účast v občan-
ských sdruženích neumožňuje.

Právnická osoba tohoto typu se jeví jako velmi perspek-
tivní, zvlášť pokud by se otevřela možnost, aby se členy 
takovéhoto sdružení mohly stát i fyzické osoby. Pak je třeba 
sledovat dvě možná zaměření tohoto typu právnické osoby 
– vzhledem k účelu a vzhledem k povaze činnosti.

Na jiném místě navrhujeme výrazné omezení možnosti 
právnických osob sdružovat se podle zákona o sdružování 
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občanů, zároveň ale předpokládáme i to, že by se měl zvýšit 
význam právnických osob tohoto typu. To je dosud brzdě-
no především faktem, že tento typ sdružení není dle záko-
na o dani z příjmů nijak zvýhodněn, v současné praxi není 
připouštěn (pokud členy nejsou územní samosprávy) jako 
potenciální žadatel při vypisování grantů a pod.

 Více viz část IV., str. 41

6.5. Družstva a různé formy sociálních podniků

Současná právní úprava, která řadí družstva k podnika-
telským subjektům, ve své podstatě neodpovídá původnímu 
smyslu družstva a charakteru sdružení, pro které bylo druž-
stvo jako subjekt zakládáno. Jsou nyní chápána jako ob-
chodní subjekt specifickým způsobem vlastněný a využívaný
svými členy. Družstva ale nejsou sdružením majetku, spíše 
tradičními sdruženími práce, sdruženími k zájmu a neindivi-
duálnímu ziskovému cíli.

 Více viz část IV., str. 43

Komentář k čl. 6.4. a 6.5.

Dnes se pod formou občanských sdružení, družstev 
a podnikatelských subjektů (zpravidla s.r.o.) skrývají tako-
vé právnické osoby, které pro svoje cíle nenalézají v našem 
právním prostředí výraz a odpovídající právní formu. Právní 
řád nevytváří podmínky pro činnost právnických osob, 
u nichž prvotním cílem není zapojení kapitálu do procesu 
výroby a směny, tedy u nichž prioritním cílem ke vzniku 
právnické osoby není vytváření zisku.

Tento problém bývá marginalizován a bagatelizován, 
zejména teoretickými liberálními ekonomy, ale nesporně 
existuje. Opakovaně se  při diskusích o naplňování veřej-
ných politik objevuje jako téma „neziskové s.r.o.“, tedy 
subjekt, který de facto vystupuje jako nezisková organi-
zace, vznikající především kvůli konkrétnímu poslání, a ve 
společenské smlouvě má přesně určeno, že zisk není rozdě-
lován podle vloženého kapitálu vlastníkům této právnické 
osoby, ale naopak je rozdělován s přihlédnutím k cílům, pro 
které byla tato právnická osoba založena.

Stále znovu se proto objevuje téma „sociálního pod-
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6.6. Obecně prospěšné společnosti

Dnešní obecně prospěšné společnosti jsou předmětem 
dohadů - název „společnost“ evokuje sdružovací charakter 
dané právnické osoby, formálně jsou však její orgány usta-
veny obdobně jako u majetkových právnických osob, zákon 
střídavě zaměňuje pojem zřízení a založení a nevylučuje, že  
zakládat / zřizovat může i jeden zakladatel jako suverén, tj. 
s trvalým vlivem na složení orgánů. Tato právní forma vznikla 
jako kompromis v době, kdy bylo pro politickou reprezentaci 
politicky neúnosné připustit vznik veřejně prospěšných orga-
nizací  jako veřejnoprávních subjektů zřízených státem nebo 
samosprávami a kdy byla ze stejného důvodu takřka vylou-
čena možnost uvažovat o sociálním podniku nebo sdružení 
k dosažení daného cíle.

Více k tomu v následujících částech, týkajících se zejména
některých typů sdružení - viz část IV., str. 44
a majetkových právnických osob - viz část V., str. 57

6.7. Ostatní subjekty vzniklé na principu sdružování

V evropské tradici je nutné alespoň připomenout další typy 
právnických osob, jimiž jsou především komory, ať již mají 
povinné členství či nikoli. Vážou se svým charakterem jednak 
k tématu cechů, a jednak k tématu profesních odborů. Stejně 
tak je třeba zmínit university (sdružující přednášející a stu-
denty) atd. Tyto typy právnických osob nelze vykládat jen 
jako relikty starších právních systémů. 

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno.

7. Podnikatelské právnické osoby

Podnikatelské právnické osoby by neměly být de facto 

niku“ a sdružení, jehož cíle jsou jiné než veřejné cíle 
u občanských sdružení, nejsou však ani „vzájemně pro-
spěšné“ tak, jak to bývá zjednodušeně interpetováno, 
protože mají nesporně velký sociální význam. 
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předmětem zájmu této práce, ale jak již bylo zmíněno výše, 
jednak jsou jako tento typ právnických osob dnes formálně 
chápána družstva, jednak je část právnických osob typu s.r.o. 
de facto sdruženími k dosažení cíle (např. některé nestátní 
školy) a svým působením tedy nesporně patří do veřejné 
sféry, nikoli do sféry podnikání (trvalé činnosti za účelem 
vytvoření zisku). Podobnou povahu mají nesporně některé 
dotované akciové společnosti, jako např. Dopravní podnik 
hl.m.Prahy 

Zároveň je třeba ukázat, že tam, kde se podnikatelské 
právnické osoby cíleně snaží vytvořit korporátní „životní styl“ 
(pro klienty i zaměstnance), zasahují nesporně do veřejného 
prostoru velmi výrazně.

 Toto téma není v této knize dále rozpracováno

8. Majetkové právnické osoby 

Současný zákon o nadacích upravuje pouze jeden typ 
nadace, totiž nadaci, u které se předpokládá, že má stálé 
nadační jmění, které investuje, jeho výnosy veřejně grantuje 
atd. Tento zákon také přiznává státu významnou úlohu při 
kontrole nadací. Tato právní úprava vznikla v úzkém kontextu 
s rozdělováním prostředků získaných v privatizaci a pocho-
pitelně tedy byla vedena snahou o co největší kontrolu takto 
do nadací vložených prostředků. Zatímco se vlastní kontrolní 
mechanismy postupem času díky novelám změnily a ze-
slabily, celkové velmi úzké pojetí nadací, které neodpovídá 
současnému světovému trendu, zůstalo zachováno. Zákon 
dále upravuje podobně omezený „nadační fond“, který nemá 
trvalé nadační jmění.

Ani v rámci kontinentální Evropy neexistuje shoda o tom, 
jak mají být majetkové právnické osoby upravovány, v kaž-
dém z evropských států hraje velkou roli místní tradice. 
Vzhledem k praktické neexistenci místní tradice je v tezích 
předložen návrh vytvořit nejprve obecný typus majetkové 
právnické osoby, která by měla splňovat jen běžné pod-
mínky platné pro jakoukoli právnickou osobu - věrohodné 
orgány vč. veřejného složení, veřejné určení cíle či cílů, 
povinná výroční zpráva, omezení účastnit se tržní soutěže 
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jako podnikatelský subjekt s běžnými výjimkami (přiměřené 
investování nadačního jmění atd.).

Více viz část V., str. 51

Závěr části I.

Tento materiál  je v podáních pro příslušné odpovědné 
osoby doplněn návrhem dalšího postupu. Vzhledem k tomu, 
že diskuse o občanském zákoníku bude zcela jistě pokračo-
vat, navrhujeme, aby pasáž týkající se právnických osob byla 
zcela přepracována, a nabídli jsme v tom svoji účast. Záro-
veň je však tento materiál určen všem, kteří mají zájem se 
otázkou právní úpravy právnických osob zabývat. Považovali 
bychom za užitečné a budeme rádi, pokud se diskuse na toto 
téma neomezí jen na skupinu přímo zainteresovaných. Stav 
rozpracovanosti návrhu rekodifikace OZ stejně není  takový,
že by nedořešené záležitosti navrhované úpravy právnických 
osob, na které upozorňujeme, způsobovaly zdržení. Zároveň 
jsme přesvědčeni, že uspěchané přijetí právní normy v navr-
ženém smyslu by na dlouhou dobu negativně ovlivnilo český 
neziskový sektor.

Přijetí námi navrženého postupu neznamená, že by se pří-
prava rekodifikace OZ výrazněji časově prodloužila ve srov-
nání s peripetiemi při přípravě ostatních kodexů.
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Úvod k tématu

 Záměrem této knihy není přednostně se zabývat institucemi 
zastupujícími stát, více či méně svázanými se státem a zřizova-
nými státem. Nemůžeme zde zmapovat tu celkem nepřehled-
nou škálu ne-subjektů, polosubjektů a zdánlivě samostatných 
subjektů od těch, které nemají svůj majetek a podléhají řízení 
ze strany zřizovatele, až k relativně soběstačným a v rozho-
dování samostatným právnickým osobám. To by bylo téma na 
samostatnou práci. Na druhou stranu se nechceme zaměřit na 
řešení některých snadno viditelných, ale obtížně řešitelných 
problémů, jako je existence příspěvkových organizací, a na 
otázky, které se týkají jejich subjektivity. Stát se pochopitelně 
chová jako suverén, ale  není možné opustit požadavek, aby 
se choval jako strukturovaný celek, který je vnitřně prová-
zán, institucionalizován a to jak co do svých orgánů, tak co do 
postupů. Zřizování právnických osob ze strany státu by mělo 
mít jasnou vnitřní logiku: je přiměřené očekávat, že i pro vznik 
právnických osob by měla existovat pochopitelná a přehledná 
pravidla.  Stát je suverén a může zřídit právnickou osobu „své-
ho druhu“, pokud jde o vcelku mimořádnou záležitost, kterou 
není možné řešit systémově. Na druhou stranu z výjimek se 
nemá stávat pravidlo, protože to pak vede k nedůvěře v sys-
tém.

Stát jako suverén nebo stát jako hegemon

Stát vystupuje v mnoha ohledech jako hegemon – ten, 
který diktuje podmínky,  vnucuje svoji vůli. Je v pravém slova 
smyslu ve vrchnostenské pozici. To je často zakrývaný, ale 
celkem nesporný stav věcí, který vzhledem k povaze státu 
nelze změnit. Pokud se ale týká vystupování státu ve veřej-
ném prostoru, je třeba důsledně odlišit, kdy vystupuje jako 
hegemon a kdy jako suverén.

To, co je pochopitelné při výkonu správy státu, např. při 
správních řízeních apod., není z hlediska  moderní demokra-
cie přijatelné ve veřejném prostoru. Realita ale je taková, že 

část II. 
právnické osoby zřízené státem a samosprávami
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se rozdíl mezi hegemonem a suverénem stírá. Nikdo státu 
neupírá právo na to být v tomto smyslu suverénem – pouze 
jde o to konstatovat fakt, že stát je v této oblasti jeden ze 
suverénů mezi jinými. (K tomu viz následující část.) 

Analyzujeme-li postupy státu při vytváření právnických 
osob a vytváření podmínek pro činnost právnických osob, 
je třeba důsledně pojmenovávat situace, ve kterých stát ve 
veřejném prostoru vystupuje jako hegemon, zmenšuje ho, 
zabírá. Například tím, že  vytváří takové typy právnických 
osob, které podléhají takové kontrole ze strany státu, že jejich 
jednání je značně omezeno a především je omezena tvorba 
jejich vlastní mise. Stát by také neměl jako hegemon nutit jiné 
subjekty, aby jimi zřízené právnické osoby převáděl na takové 
právní formy, ve kterých je de facto kontroluje. Stát by také 
jako hegemon neměl nutit jiné subjekty, aby jednaly za pod-
mínek, ve kterých taxativně určuje možné typy jednání a ne-
přímo tak omezuje jejich samostatnost jako právnických osob. 
Takové situace se ale stávají běžné (viz např. zákon o sociál-
ních službách).

Příspěvkové organizace jako mezistupeň

Konstrukce, podle které jsou právnické osoby zřizované 
podle zákona o rozpočtových pravidlech, odpovídá postnorma-
lizačnímu myšlení: ekonomický subjekt v tomto pojetí nemá 
majetkovou podstatu, je odvozen od obecného majetkového 
vlastníka (tedy státu), a to v pravidlech rozpočtovaných finanč-
ních a majetkových toků. Zároveň je však otevřen pro vytvá-
ření vlastních (doplňkových) příjmů, které se ale nechápou 
jako majetek odlišný od majetku státu, jen jako příjmy, které 
už dále nejsou rozpočtovány, daný polosubjekt je může užívat 
v dalších rozpočtových obdobích „jako“ svoje. Mluvit v tomto 
smyslu o veřejných rozpočtech je zjevnou systémovou chybou, 
příspěvkové organizace reprezentují takový přístup k státnímu 
rozpočtu, který měl být podle politických deklarací opuštěn již 
v r. 1990. Přesto tento princip doposud nebyl nijak nahrazen, 
jen zásadně zmodernizován tak, aby byly odstraněny ty největ-
ší právní problémy, které již hrozily beznadějnými soudy (např. 
zřizování příspěvkových organizací státu územními samospráva-
mi na státu nezávislými). 
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Při řešení další perspektivy příspěvkových organizací může 
stát využívat jako suverén dvě zcela odlišné cesty: některé 
organizace vytvoří podle „zmocňovacího“ zákona, ty budou 
těsněji spjaty se státem a jím prosazovanou politikou v rám-
ci příslušných odvětvových ministerstev, jiné naopak více 
otevře pro větší samostatnost tím, že je bude chápat jako 
právnické osoby, které spadají pod režim občanského práva 
– se vším všudy, tedy vč. majetkové podstaty právnické oso-
by a její odpovědnosti. 

Tak by měla být formována „osoba veřejného zájmu“, tedy 
takový typ právnické osoby, která by mohla nahradit existu-
jící příspěvkové organizace. Formování mise takového sub-
jektu by potom bylo vedeno dlouhodobějším ohledem a na 
základě veřejné diskuse, nikoli na základě zadání státu jako 
zřizovatele. 

Právnické osoby vzniklé na základě zmocňovacího 
zákona

Považujeme za zcela legitimní požadavek, aby převážná 
většina  právnických osob zřízených státem měla společnou 
právní úpravu, zajišťující shodnou základní formální  struktu-
ru, vztahy, odpovědnost vůči třetím osobám, vztah k majetku 
státu, formy veřejné kontroly atd. Tato úprava souvisí úzce 
s obecnými problémy, které jsou řešeny v následující kapitole 
– se vztahy mezi suverénem, zřizujícím právnickou osobu, 
a zřízeným subjektem. 

Organizace, jejíž mise je formována státem na základě po-
litickými orgány přijatých veřejných politik a jejíž majetková 
odpovědnost ve vnějších vztazích je omezená, není v plném 
smyslu právnickou osobou podle občanského práva. Pak ale 
musí existovat zcela jasné obecné vymezení povahy pro celé 
pole takovýchto „subjektů“, které výrazně formují veřejný 
prostor a vzhledem k významu veřejných zakázek i místní 
ekonomiku.

Je tedy třeba diskutovat o tom, jaké jsou možnosti nahra-
dit současné řešení, které je pouze technické a nebo založené 
zcela mimo občanské právo (a obchodní právo, které chápeme 
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jako součást práva občanského). Podobně je to i s fondy a ma-
jetkovými právnickými osobami zřízenými státem. Je třeba 
promyslet a vytvořit typologii, která by do budoucna umožnila 
omezit činnost státních majetkových subjektů tak, aby byly 
postiženy základní formy možných vztahů takovýchto subjektů 
k rozpočtu, způsoby formování jejich mise atd. Tak by měly 
být formovány fondy, které jsou přímo svázány s politickou 
strukturou státu a realizují aktivní vládní politiku, a fondy 
dlouhodoběji zaměřené, „fondy veřejného zájmu“. K tomu více 
v části Majetkové právnické osoby.

Shrnutí

• Současný stav je charakteristický značnou nepřehledností 
státem zřizovaných právnických osob, fondů, polostátních 
subjektů atd.

• K tomu, aby se tato situace změnila, by měl stát jasně 
vymezit čtyři základní postupy a rámce pro vznik a jednání 
právnických osob. 

• Vytvořit právní prostor pro to, aby mohly vznikat právnické 
osoby zřízené státem, které budou samostatnými právnic-
kými osobami a budou jednat podle režimu občanského 
zákona. 

• Vytvořit právní prostor pro to, aby  vznikaly právnické 
osoby státu působící ve veřejném prostoru, které budou 
mít společné rysy a základní strukturu na základě obecného 
zmocňovacího zákona. Zřizovateli potom mohou být k tomu 
pověřené orgány státu, např. odvětvová ministerstva.

• Dotvořit obecný typ veřejnoprávní právnické osoby tak, aby 
jednotlivé zákony, zřizující takové subjekty, vycházely ze 
shodných výchozích tezí, aplikovaných v daném zákonu na 
to či ono téma.

• Vytvořit obecnou právní úpravu pro vznik a působení stá-
tem zřízených majetkových právnických osob, fondů atd. 
tak, aby umožňovala několik jasně popsaných  typů vazeb 
na státní rozpočet.
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1. Vstup

Zabývat se touto skupinou právnických osob není příliš 
obvyklé, většině problémů s tím spojených se legislativci 
většinou vyhýbají pro jejich obtížnou řešitelnost. Jako suve-
rén bývá většinou prezentován pouze stát, doklady o výluč-
ném právním postavení  jiných typů subjektů se v současně 
rozšířených teoriích právních názorech vykládají zpravidla 
jen jako relikty minulosti nebo jinak způsobené anomálie. 
Přesto je kromě státu třeba uvažovat také o jiných suveré-
nech, kteří mohou zřídit právnické osoby. Jsme přesvědčeni, 
že pokud tento problém nebude otevřen a diskutován, nelze 
zcela porozumět problematice právnických osob působících 
ve veřejném prostoru, nelze se zcela zbavit slepých uliček 
a zřetelných diskontinutit v naší úpravě občanského práva. 
Neotevřeme-li diskusi o tomto tématu, neporozumíme ani 
mnoha problémům, které souvisí s rolí státu vůči subjektům, 
působícím ve veřejném prostoru a neporozumíme ani veřej-
nému prostoru jako takovému.

V jistém zjednodušení je možné uvažovat kromě státu 
ještě o čtyřech typech suverénů - právnických osob, které 
jsou schopné vytvářet jiné právnické osoby s větší či menší 
nezávislostí na daném suverénovi. Jde o církve, územní sa-
mosprávy, subjekty, které zakládají svoje pobočky, nebo jiné 
typy odvozených subjektů jako samostatné právnické osoby, 
a také některé u nás působící zahraniční právnické osoby, 
které nevznikly podle našeho práva. Všechny tyto typy práv-
nických osob jsou reálnými účastníky právních vztahů, všech-
ny však působí v jakémsi napětí k současným a zejména 
navrhovaným právním úpravám. Jsme přesvědčeni, že úplné-
ho souladu v tomto tématu dosáhnout nelze již z povahy věci 
- stát i ostatní suveréni v tomto smyslu projevují svoji vůli ve 
společném prostoru. To je třeba pojmenovat, popsat a odli-
šit různé role státu, který na jedné straně vytváří podmínky 
pro činnost právnických osob vzniklých akty jiných suverénů 

část III. 
právnické osoby vzniklé aktem suveréna 

jiného než stát (zřízené) 
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nebo naopak omezuje jejich činnost, na druhé straně se sám 
chová jako „obyčejný“ suverén, jeden mezi mnohými. V de-
mokratické tradici je stát v tomto smyslu suverén, nikoli však 
hegemon (viz Část II. této knihy).

Problematika veřejného prostoru

Jsme přesvědčeni, že veřejný prostor je zcela pochopitel-
ně složitě strukturován, a to i právně. Fakt existence rozdíl-
ných typů těchto právnických osob jen dokládá, že veřejný 
prostor je z právního pohledu tvořen rozsáhlými průniky 
zcela rozdílných právních tradic a pokusy homogenizovat 
nějaké „teoretické“ právní prostředí jsou vždy více nebo 
méně zároveň útokem na veřejný prostor, ve kterém se stát 
jako jediný suverén dostává do pozice jakéhosi „vrcholu“ 
a hlavy hierarchicky uspořádaného systému, směřuje k po-
zici hegemona. Takový model je nutno v pluralitní společ-
nosti odmítnout již z  definice. Mnohotvárnost je v tomto
smyslu základem a podmínkou plurality a právo by nemělo 
mnohotvárnost veřejného prostoru omezovat a  nahrazovat 
schématy.

Pravděpodobně nejznámějším problémem, který je často 
„zametán pod koberec“, je existence církevních právnických 
osob nebo „registrovaných právnických osob“. Jde o téma 
velmi kontroverzní a postupy zastánců státu jako výsadního 
suveréna dokazuje, že právní úprava pro právnické osoby 
tohoto typu není jen věcí technickou, ale především prestižní, 
ideologickou. Podobně téma právnických osob s „odvozenou 
právní subjektivitou“ je příkladem toho, jak v našich podmín-
kách  tato problematika není dostatečně řešena, a z hlediska 
prosazovaného přístupu ani není řešitelná. Z hlediska mno-
hých současných teoretiků je jediné systémové řešení ten-
to tradiční typ subjektů (jak se vytvořil zejména v právním 
prostředí Velké Británie a později USA) zrušit. Dlouhodobě ale 
není řešena také nejednoduchá a mnohovrstevnatá proble-
matika právnických osob zřízených samosprávami. Noveliza-
ce zákonů o rozpočtových pravidlech, která oddělila příspěv-
kové organizace státu a příspěvkové organizace samospráv, 
je po šestnácti letech od přijetí zákona o obcích jen kosmetic-
kou, nic neřešící úpravou.
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Jakýkoli pokus popsat problematiku právnických osob 
zřízených aktem suveréna a působících ve veřejném prostoru 
tak vede k otevření mnoha „bolavých“ skutečností, které se 
u nás už dlouhodobě neřeší. Diskuse o právnických osobách 
zřízených aktem suveréna je tedy v širším ohledu diskusí 
o povaze veřejného prostoru, o postavení územních samo-
správ a postavení církevních právnických osob atd. Klíčové 
tedy bude  jednak vyjít z ústavních principů, a jednak hledat 
takové přístupy, které spíše otevírají řešení a umožňují čin-
nost různých typů právnických osob.

Pohled na roli občanského práva

Nelze odhlédnout od toho, že celá tato diskuse započala 
nad návrhem, kterým byla předložena zásadní novela sou-
časné úpravy právnických osob v rámci občanského práva. 
Za argumentem, že je třeba posílit ochranu třetích osob, je 
skryt pokus unifikovat právnické osoby podle obecného vzo-
ru, odvozeného od abstraktního podnikatelského subjektu. 
Jako základ  pro právní úpravu občanskoprávních vztahů má 
tedy sloužit takový typ subjektu, u kterého zcela chybí je-
den z identifikačních znaků osoby - tj. její materiální jednota,
vázanost na vlastní identitu, jak se projevuje v čase, tj. v cí-
levědomém jednání. Diskuse o postavení právnických osob 
vzniklých aktem suveréna je tedy zároveň součástí diskuse 
o povaze občanského práva. Domníváme se, že by bylo ne-
správné redukovat právnické osoby a jejich vztahy na forma-
lizované právo obchodní. Obecná úprava pro právnické osoby 
má vycházet z bohatosti forem a především z porozumění 
jejich jednání jako projevu vůle dosáhnout konkrétního cíle 
a projevu schopnosti vytvořit pro dosažení tohoto cíle shodu 
s druhými. Občanské právo není, pokud se týče právnických 
osob, jen nástrojem pro zajištění věrohodnosti subjektů tak, 
aby mohly vytvářet obchodní vztahy a byly kontrolovatelné ze 
strany státu.

2. Kdo je suverén 

Existuje celá škála subjektů, které působí ve veřejném 
prostoru, určují si dlouhodobé i krátkodobé cíle svého jedná-
ní, vstupují do vztahů atd. Podstatné je, že jsou takové osoby 
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respektovány v tom smyslu, že je zřejmé, kdo je zastupuje, 
že jednají svým jménem apod. Buď již existují a právní řád 
je uznává tak, jak existují, nebo mohou být založeny - jako 
sdružení občanů, sdružení majetku apod. (o tom jinde), 
a nebo jsou zřízeny. V této části nás zajímají subjekty, které 
jsou zřízeny jednostranným aktem. Kdo takový akt provádí, 
aniž by k tomu potřeboval nějaké pověření ze strany státu, je 
suverén. Vycházíme z toho, že existuje celý okruh suverénů, 
kteří mohou svým jednostranným aktem vytvořit právnickou 
osobu.

Pokud jde o občana a jeho právní schopnost podílet se na 
vzniku právnické osoby typu sdružení osob nebo sdružení 
majetku, jde o právo, které je projevem samé podstaty ev-
ropsky chápaného občanství, kde občan je nositelem politic-
ké subjektivity v širokém slova smyslu. Založení právnické 
osoby chápeme jako akt, na kterém se občan aktivně podí-
lí. Naproti tomu zřízení právnické osoby je v tomto smyslu 
výsledkem rozhodnutí a jednání toho, kdo je (na rozdíl od 
jiných) k takovému aktu oprávněn. Schopnost občanů podí-
let se na zakládání subjektů (nebo je zakládat) je vlastnost 
obecná, zaručená, naproti tomu schopnost zřizovat právní 
subjekty je schopnost výběrová - má ji jen ten, kdo je v dané 
věci suverén. Jde tedy o jiný princip (a také jiné právo), než 
jaký je uplatňován v případě vzniku právnických osob, které 
na základě svých práv vytvářejí občané.  

Různé typy suverénů

a) Stát

Není pochyb, že je to suverén ve  výše zmíněném smyslu. 
K tomu viz předchozí část této knihy.

b) Územní samosprávy

Obce spravují svoje záležitosti samostatně a jsou územní 
samosprávou - v tomto smyslu jde o samostatné právní sub-
jekty, jejichž existence je konstatována Ústavou ČR, nesporně 
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nadané právem zřizovat právnické osoby vlastním rozhodnu-
tím, a tak by tomu bylo i v případě, pokud by to zákon o ob-
cích výslovně neumožňoval. Zákon o obcích nevyjmenovává 
(v souladu s ústavou) kompetence obcí taxativně, ale jen rám-
cově, v zaměření na jednotlivá témata veřejného života. Obec 
je nesporně suverénem ve výše zmíněném smyslu..

c) Církve, mnišské i rytířské řády a další subjekty 
podle  církevního práva

I když se to představitelé některých právních názorů u nás 
snaží zpochybnit, jednají tradiční církve a další zmíněné 
subjekty podle vlastních právních norem, které jednoznačně 
určují, kdo a za jakých okolností je suverénem schopným 
vytvořit právnickou osobu. I při zjevné snaze nevytvářet 
v tomto smyslu konfliktní situace je zřejmé, že příslušný akt
suveréna při zřízení právnické osoby sice nemusí být respek-
tován na území daného státu, ale zároveň může být respek-
tován na území států jiných. Přesněji: i kdyby stát zpochybnil 
rozhodnutí daného suveréna a odmítl uznat existenci dané 
právnické osoby, do právního řádu daného státu může taková 
právnická osoba i tak vstoupit. Může si např. vytvořit závazky 
nebo pohledávky v jiných státech, které mají příslušné mezi-
národní úmluvy. Její zřízení tedy nezpochybnitelně je aktem 
suveréna; ve hře je jen míra uznání této exteritoriální suve-
renity a nebo i jen legitimity aktu zřízení daného církevního 
subjektu ze strany konkrétního státu.

d) Právnické osoby, které si zřizují pobočky

Jde především o organizace založené na sdružovacím prin-
cipu, které mají silnou misi a ustálenou formu činnosti, vzniklé 
především v prostředí Velké Britanie a USA, které zakládají 
pobočky. V různých státech tak nejprve vytvoří „mateřskou“ 
právnickou osobu, u nás např. sdružení občanů podle záko-
na o sdružování, následně pak celou mnohdy vícestupňovou 
strukturu „místních organizací“ nebo poboček, které vystupují 
svým jménem, hospodaří se svým majetkem a mají většinu 
znaků právní subjektivity; prakticky je právo i v tradičních 
kontinentálních zemích upraveno tak, aby taková „odvozená 
právnická osoba“ byla uznána jako samostatný subjekt práva.
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e) Zahraniční právnické osoby

Existuje celá řada právnických osob, které jsou zřízeny 
podle norem, které neodpovídají našemu právu, a přesto 
v našem právním prostředí působí - stejně tak, jako naše 
OPS, nadace a občanská sdružení působí v jiných částech 
světa. Jde o stejný nebo podobný problém jako v příkladu 
z části c)  - u církevních právnických osob.

3. Shrnutí témat pro různé typy suverénů

Stát jako suverén

Přesto, že se tím dále a podrobněji nezabýváme, je vý-
znamné chápat stát jako jednoho suveréna mezi jinými. 
Takové pojetí usnadňuje odmítnout zjednodušující tezi, že 
právo je nástroj státu, nástroj, který může být formován 
libovolně, bez ohledu na nějakou materii, skutečnost. Zejmé-
na pro vymezení právnických osob vzniklých aktem suveréna 
platí, že stát v dnešním pojetí se formoval v prostředí, ve 
kterém již existovala řada velmi různorodých právnických 
osob. Jako takový začal vytvářet vlastní právnické osoby his-
toricky až velmi pozdě, především přitom využíval jako vzorů 
těch forem, které vznikly mimo jeho vliv, napodoboval v tom 
jiné suverény. Toto konstatování bývá pro některé zastánce 
hegemonie státu překvapivé.

Podmínky pro činnost právnických osob, vzniklých 
aktem suveréna odlišného od státu

Jeden z úkolů státu je přirozeně vytvářet podmínky pro 
veřejný život a v rámci toho též pro činnost právnických 
osob, které se na tomto životě podílejí. Ne vždy je ale tato 
funkce státu naplňována. Je zjevné, že stát může do znač-
né míry bránit některým osobám, které jsou ze své povahy 
suverény zřizujícími právnické osoby, aby na území státu 
působily a jednaly, nemůže však jejich právní existenci zcela 
zpochybnit a nemůže ani zcela zabránit tomu, aby jednaly, 
vstupovaly do práv a závazků, pokud to které jednání neučiní 
trestným. Co se týče soukromoprávních osob, nemůže však 
bez porušení nejzákladnějších právních zvyklostí překročit 
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zásadu, že co není zakázáno, je dovoleno. Chápe-li  však stát 
sám sebe jako hegemona, pak často tuto zásadu překračuje. 
Tak vznikající stát osvícenského typu v 18. století de facto 
zabránil činnosti samospráv a podřídil je státní kontrole, stej-
ně tak později komunistický režim, některé státy v různých 
obdobích zabraňují působení církevních právnických osob 
atd., zakazují působení zahraničních právnických osob a zři-
zování jejich poboček atd.

Nejčastějším nástrojem státu, kterým je možné v sou-
časnosti omezit činnost obdobných právnických osob na 
vlastním území, je omezení vlastnit nemovitosti (vlastnictví 
nemovitostí je zcela kontrolováno státem) nebo odmítnu-
tí její registrace jako účetní jednotky a následné sankce za 
porušení finančních a hospodářských norem. Kromě toho stát
v dnešním liberálním konsensu nemůže nic jiného, než se 
chovat k osobám, které jednají v souladu s posláním takové 
právnické osoby a zastupují právnickou osobu (kterou ne-
uznává), jako k fyzickým osobám, jednajícím ve shodě. To 
ale je možné opět postihnout pouze tam, kde je to v rozporu 
s platným právem.

I proto stát zpravidla hledá způsob, jak umožnit činnost 
osobám vzniklým na základě aktu jiných suverénů, a to bez 
ohledu na teoretické výhrady a puristické konstrukce práv-
ních pozitivistů.

Problematika určujících znaků právnické osoby a há-
jení oprávněného zájmu třetích osob

Vzhledem k současné preferenci ekonomického pohledu 
na právní subjekty se především uvádí, že pro právnickou 
osobu je určujícím znakem, že je schopna vstupovat vlastním 
jménem do právních vztahů, nabývat a vlastnit majetek a že 
odpovídá svým majetkem (případně majetkem do určené 
výše) za svoje závazky. K tomu nesporně patří věrohodnost 
orgánů, které za právnickou osobu jednají nebo ji zastupu-
jí. Již menší důraz bývá kladen na to, že právnická osoba je 
definičně určena tím, že je subjektem věrohodným, tj. utváří
a formuluje si dlouhodobé i krátkodobé cíle, které neskrý-
vá, není „tajnou“ tak, jako jsou ze své povahy tajná některá 
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společenství, která svoje cíle a způsoby, jak jich dosahují, 
z různých důvodů nezveřejňují. Veřejná deklarace cílů a způ-
sobů jejich dosahování je z tohoto ohledu jeden ze zásadních 
znaků právnické osoby, které jako plnohodnotný subjekt 
vystupuje ve veřejném prostoru. 

Pro vymezení věrohodnosti právnické osoby vzniklé ak-
tem suveréna je proto také významné, aby bylo zřejmé, jaká 
je věrohodnost zřizujícího suveréna, na kterém závisí jeho 
subjektivita, „stálost“. Povaha suveréna také naznačuje, jak 
dalece se dá předpokládat, že daný odvozený subjekt bude 
jednat tak, jak lze oprávněně očekávat od samostatné práv-
nické osoby. Pro subjekty zřizující své pobočky je právě iden-
tifikace k „síti“ nebo „hnutí“ jako takovému mnohem silnější
než vlastní identifikace daného subjektu vázaná na historii
a činnost v daném místě. Například skautská organizace 
v Praze 10 (kde nebydlím a nikoho neznám) je pro mě jako 
subjekt věrohodná do té míry, do jaké je věrohodná skaut-
ská organizace jako „celek“, která ale právně zcela stejnoro-
dým celkem není. I když mi jde o právní vztahy, které budu 
vytvářet s konkrétní právnickou osobu, kterou je jako příklad 
zvolená skautská organizace v Praze 10 (hierarchicky třeba 
až třetího stupně právní odvozenosti).

Problematika „plné právní subjektivity“

Na jedné straně teorie občanského práva předpokládají, že 
občanské právo zakládá a formuje zásady vztahů mezi práv-
nickými osobami; k tomu patří také skutečnost, že stát hájí 
právnickou osobu tak, že ji nikdo nesmí omezovat v nabývá-
ní práv a povinností. To se nachází v našem platném  právu 
v § 19a obč. zákona. Reálně však vztahy mezi suverénem 
a zřizovanou osobou jsou minimálně v napětí s citovaným 
ustanovením, a to u všech uvedených typů suverénů. Řada 
omezení a naopak úkolů nutně vyplývá z dokumentů, které 
určují povahu vznikající právnické osoby při aktu suveréna - 
ať jde o zřizovací listinu příspěvkové organizace samosprávy, 
církevní právnickou osobu a nebo pobočku, vázanou  stano-
vami „matky“. Praktický výraz (i když formálně „nesprávný“) 
pro takový stav je „omezená právní subjektivita“. Jedná se 
o omezení, která jsou většinou formulována při založení 
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organizace, ale také o omezení nabývat práva a povinnosti, 
která vyplývají z dalších aktů suveréna. Vztah mezi suve-
rénem a vzniklým subjektem nelze nikdy zjednodušit na 
občanskoprávní vztah. I když je zde velká variabilita od těs-
ného spojení s „matkou“ až po vztah velmi uvolněný, nikdy 
nejde o reciproční vztah dvou nezávislých partnerů. Pokud 
„matka“ změní svoje stanovy, platí to i pro „místní organi-
zaci“: obecní zastupitelstvo jedním hlasováním může změnit 
zřizovací listinu „své“ příspěvkové organizace, biskup svým 
podpisem změní cíle existující charitativní organizace atd. 
To je realita, která existuje nezávisle na státu, a za všechny 
tyto kroky nejen že stát nenese žádnou odpovědnost, ale 
ani by se do nich neměl jakkoli vměšovat. K povaze suveré-
na patří suverenita, ať se to zdá dnešním etatistům jakkoli 
pohoršující a ať by jakkoli rádi viděli státní kontrolu i nad 
suverény.

Pro oblast občanského práva je třeba z této skutečnosti 
odvodit, že problematiku právní subjektivity nelze zjednodu-
šit, a to ani při snaze ochránit potenciální partnery v občan-
skoprávních vztazích. Při vytváření konkrétních smluvních 
vztahů na základě občanského práva je zřejmé, že přiměřeně 
k povaze kontraktu si obě strany zjišťují informace o poten-
ciálním partnerovi tak, aby se dozvěděly, zda může naplnit 
jejich očekávání. Pokud takový vztah vytváří subjekt zřízený 
suverénem, je přiměřené, že si potenciální partner také musí 
zjistit případná omezení ze strany suveréna, a mělo by mu to 
být umožněno. Tato míra omezení  a struktura vztahů mezi 
suverénem a zřízeným subjektem může být velmi různorodá.

Problematika odpovědnosti suveréna za zřízenou  
právnickou osobu, zřízené právnické osoby za suveré-
na - zřizovatele a vzájemné odpovědnosti právnických 
osob zřízených jedním suverénem 

Hlavním tématem současných diskusí se stala vzájemná 
odpovědnost: má suverén majetkově ručit za subjekt, který 
zřídil? A pokud ano, do jaké míry a v čem? Kompletně nebo 
v jakém smyslu? V kombinaci různých myslitelných vztahů 
pak právní teoretici dovedou  vykonstruovat desítky variant, 
při kterých „vlasy vstávají hrůzou“.
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K tomu je třeba zaujmout jednoznačný postoj - který by 
mohl být dostatečný k tomu, aby se případný soud mohl 
orientovat při hledání práva v každém konkrétním případě. 
Domníváme se, že je třeba vycházet ze zásady, že zřízená 
právnická osoba je samostatný subjekt a nenese odpověd-
nost za jednání jiných právnických osob. Nikdo také není 
oprávněn očekávat, že suverén nese odpovědnost za zříze-
nou právnickou osobu. Je však možné, že si vzájemné vztahy 
upraví daný suverén jinak, pak je ale taková odlišná úprava 
součástí konstituujících dokumentů zřízené právnické osoby 
a jako taková by měla být přístupná tomu, kdo s danou práv-
nickou osobou uzavírá nějaký občanskoprávní vztah.

Problematika zániku suveréna

Postavení suveréna jako suveréna potvrzuje prostý fakt, 
že při zániku suveréna (pokud nejde o jeho proměnu na jiný 
subjekt) zpravidla zaniká i zřízená právnická osoba. Prakticky 
jde o velmi složitý problém, nicméně je zřejmé, že vůle suve-
réna je konstituující a pro existenci zřízené právnické osoby 
je nutnou podmínkou. Nelze tedy mluvit o tom, že by suve-
renita mohla přejít na jiného suveréna, spíše o to, že jiný su-
verén přebírá onu vůli garantovat činnost zřízeného subjektu. 
Je pak věcí čistě technickou, jestli právní řád v dané chvíli a v 
daném případě umožní, aby zřízená organizace nadále trvala 
jako identický subjekt, nebo zda takové převzetí vůle neak-
ceptuje a právní kontinuitu tak neumožní.

Řešení právních vztahů mezi suverénem a zřízenou 
právnickou osobou

Problematika právnických osob s „odvozenou“ právní sub-
jektivitou, tedy právnických osob vzniklých aktem suveréna, 
otevírá ze své povahy komplexní problém vzájemných vztahů 
těchto osob, který není zcela řešitelný platným občanským prá-
vem. Pro naše současné právo je typické, že se této problema-
tice vyhýbá, možná i proto, aby přitom  nemusel být „stvrzen“ 
fakt suverenity suveréna. Z hlediska úpravy občanského práva 
by i v minimální verzi upravující samotné elementární základy 
mělo být konstatováno, že jde o vztahy „jiné“ než vztahy mezi 
smluvními partnery, že je třeba na ně jako na „jiné“ pohlížet.
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To může mít významné dopady tam, kde lze předpoklá-
dat koordinaci činnosti mezi suverénem a zřízenými subjekty 
jako přínos a pochopitelnou koordinaci, ale z pohledu třetí 
osoby může být v některých případech namítnuto, že jde 
o porušení zákona a jednání ve shodě. Je zřejmé a neza-
kryté, že zcela jiné právní vztahy existují tam, kde suverén 
může přímo jmenovat nebo nepřímo zasáhnout do toho, jak 
je ustven statutární zástupce zřízeného subjektu atd., v ta-
kovém případě je např. prakticky nemožné, aby se daná 
právnická osoba vůči svému suverénovi domáhala svých práv 
s pomocí státu - soudní cestou. To je skutečnost, která opět 
může být někým vnímána jako pobuřující, ale to, že se zří-
zený subjekt nemůže domáhat proti suverénovi svých práv, 
není vůbec proti smyslu samotného vztahu mezi suverénem 
a zřízeným subjektem. Pokud totiž suverén daný subjekt na-
příklad zruší, jaký spor by měl stát řešit?

Fakt, že existují právnické osoby, které mají vůči jiné 
právnické osobě postavení suveréna, je fakt, který není věcí 
právní diskuse, právo s ním musí počítat - samozřejmě tak, 
že buď bude vytvářet instituty pro to, aby se takový fakt 
mohl formalizovat v rámci práva, a nebo bude vytvářet insti-
tuty k tomu, aby tento fakt společensky eliminoval. Protože 
nežijeme ve společnosti, která by mohla skrze právní nástro-
je jednoduše prosazovat libo-vůli, je zjevné, že další diskuse 
by měla směřovat k tomu, jaké právní nástroje vytvořit / 
upravit a využít k tomu, aby subjekty vzniklé aktem suveréna 
(zřízené) mohly dosahovat svých veřejných cílů.

4. Podrobněji k typům právnických osob podle suverénů

a) Právnické osoby zřízené územními samosprávami

Obce a kraje zřizují podle zákona o rozpočtových pravi-
dlech samospráv příspěvkové organizace. Obce se dále sdru-
žují podle zákona o obcích do svazků obcí atd. Kromě toho 
však jako jakékoli jiné osoby zřizují, spoluzřizují, vytvářejí 
a podílejí se na vytváření obchodních subjektů, nadací a na-
dačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových 
sdružení právnických osob a i přes omezení v zákoně se podí-
lí i na činnosti občanských sdružení.
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Tato mnohotvárnost územních samospráv jako suverénů 
odpovídá jejich mnohovrstevnému postavení. Přesto však je 
nutné konstatovat, že vzhledem k úkolům, které má obec ve 
smyslu veřejnoprávním, jsou její možnosti významně ome-
zeny, a to především dlouhodobým odkládáním legislativního 
řešení polo-subjektů typu příspěvkových organizací, které 
nemají odpovídajícím způsobem dořešenu majetkovou pod-
statu. V důsledku toho se potom objevují ne zcela systémo-
vé návrhy na vytvoření různých typů „veřejně prospěšných 
organizací“ apod.

Perspektivním typem subjektu v tomto smyslu je „osoba 
veřejného zájmu“, která by měla vzniknout souběžně s ob-
dobnou úpravou, jakou by pro vznik osob veřejného zájmu 
měl přijmout stát. Měla by nahradit dnešní příspěvkové 
organizace, být veřejnoprávním subjektem, otevřena veřej-
né kontrole. Měla by mít vlastní majetek, možnost spravovat 
majetek územní samosprávy, nabývat majetek z veřejných 
zdrojů tak vlastní činností atd. 

Dalším typem subjektu, který by měly mít možnost zřizo-
vat územní samosprávy, by (opět paralelně s úpravou plat-
nou pro stát jako zřizovatele) měl být fond veřejného zájmu 
- majetková právnická osoba vzniklá vkladem krajského nebo 
obecního majetku. Ostatní obdobně jako předchozí. Podstat-
nou odlišností od obecné úpravy majetkových právnických 
osob je, že by ze své veřejnoprávní povahy byla vždy plně 
otevřená veřejné kontrole.

b) Právnické osoby zřízené církevním suverénem

Je formalizován postup, podle kterého stát akceptuje 
právo suveréna zřídit takovou právnickou osobu, o regis-
traci takto vzniklých právnických osob svého druhu ale jsou 
vedeny dlouhodobě spory, které zakrývají spor o povahu 
suveréna, resp. snahu některých představitelů státu popřít, 
že tradiční církve byly a jsou nesporně suverénem v našem 
slova smyslu.

Věc není třeba právně řešit pouze vzhledem k zřízeným 
osobám, stát by však měl jasně vymezit svůj vztah k suveré-
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nům tohoto typu a případně jejich registraci (zahrnující uzná-
ní) jako suverénů v okamžiku, kdy je registrována alespoň 
jedna jimi zřízená právnická osoba.

Je zajímavé, že u tohoto typu právnických osob nikomu 
nevadí, že neexistuje státem předepsaná struktura zřízených 
subjektů (obdobná jako např. u OPS), a historické působe-
ní charit, diakonií a desítek dalších organizací tohoto typu 
ukazuje, že to je zcela v pořádku. Jejich vnitřní struktura je 
závislá výhradně na tom, jak v této věci rozhodne suverén, 
a tak je možné nalézt např. velmi rozdílné uspořádání i mezi 
charitami podle toho, v jaké se nalézají diecézi (suverénem 
v tomto případě je příslušný diecézní biskup).

c) Právnické osoby – pobočky, místní organizace, 
osoby s odvozenou právní subjektivitou

Prakticky může být suverénem tohoto typu občanské 
sdružení, ale i obecně prospěšná společnost nebo církevní 
právnická osoba anebo osoba jiného typu, záleží na mnoha 
dílčích detailech a postupu při získání identifikačního čísla
(IČ) a daňové registrace.

Pokud se jedná o nejčastější právní úpravu - občanská 
sdružení zřizující pobočky, opět není třeba žádná specifická
úprava pro  zřízený subjekt, jen  právní úprava pro vlastní-
ho suveréna. Občanské sdružení, které zřizuje pobočky, se 
dostává do pozice, ve které je suverénem a mělo by přehled-
ným způsobem upravit svoje vztahy se vzniklými (zřízenými) 
právnickými osobami.

Současný právní stav je vnitřně rozporný, ve většině pří-
padů si to neuvědomují ani ti, jichž se to přímo týká. Zájem 
o toto téma vzbudily až úvahy o tom, že by jednotlivé sub-
jekty v rámci dané sítě za sebe měly mít vzájemnou odpo-
vědnost v majetkovém smyslu.

Teprve při návrhu rekodifikace občanského zákona vzbu-
dila tato úvaha značnou pozornost, snadno jde ukázat, že 
pocházejí z pokusu aplikovat požadavky obchodního práva  
ve zcela jiném právním kontextu. 
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část IV. 
právnické osoby vzniklé sdružováním a  

ostatní právnické osoby

1. Právní úprava pro sdružení fyzických osob  
(občanská sdružení)

Zákon o sdružování fyzických osob byl přijat v době, kdy 
byla společenská aktivita vysoce ceněna, v období těsně po 
politických změnách, a vyjadřoval optimismus a přesvědčení 
o tom, že mnohotvárná občanská společnost má mít právní 
podklad, který umožňuje, aby si kreativita a zájmy lidí na-
cházely různorodý výraz i ve vytváření právnických osob. 
Podobným duchem byla nesena i příprava Ústavy ČR, jak to 
je vyjádřeno v její úvodní deklaraci.

Následující desetiletí ukázalo dva okruhy problémů, které 
tato úprava přinesla. Jeden spočívá v praxi a přístupu minis-
terstva vnitra k naplňování zákona a Nett mu věnoval sa-
mostatný materiál. Druhý okruh je obecný - zákon byl přijat 
ve všeobecném nadšení, jeho základní teze nebyly veřejně 
diskutovány a nebyly ani hlouběji reflektovány a ze strany
neziskové veřejnosti „vzaty za své“. Právě proto nyní nebudí 
dostatečnou pozornost, když je předkládán návrh zcela jiné 
právní úpravy, která zachovává jen několik málo formálních 
náležitostí úpravy a mění celkového ducha, v jakém byl tento 
zákon formulován a přijat. Právě proto, že zákon o sdružová-
ní a jeho smysl nebyl dosud dostatečně reflektován, jen malý
okruh dotčených osob vnímá závažnost možných změn.

Jakkoli cítíme důležitost prvního okruhu problémů a vě-
nujeme se často nekorektnímu způsobu jednání správního 
orgánu, považujeme za podstatné zformulovat základní teze 
k tomu, jak má být zákonem upraven výkon sdružovacího 
práva. Bude-li obecná shoda na těchto tezích, umožní to po-
soudit dopad jakýchkoli případných navržených změn. 

Podstatné pro právní úpravu právnických osob vzniklých 
sdružováním občanů je, že stát pouze registruje vzniklé sdru-
žení, zákonné důvody pro odmítnutí registrace pak jsou jen 
obecným vyjádřením všeobecně platných právních skuteč-
ností, že nesmí jít o sdružení s násilným programem proti 
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jednotlivcům nebo skupinám, ozbrojená sdružení (s možnými 
výjimkami podle zákona atd.). Stát v tomto smyslu nehodnotí 
přínos nebo zaměření vznikající právnické osoby. Je třeba tr-
vat na tom, že jakékoli „klasifikace“, uznávání „veřejné pro-
spěšnosti“ atd. jsou vždy vázány na posuzování konkrétního 
jednání dané právnické osoby  a nejsou věcí statusovou. Na 
rozdíl od právnických osob, které zřizuje stát, nejde v tomto 
případě o osoby, které by podléhaly veřejnému právu. Sdruže-
ní fyzických osob – občanů – jsou vyjádřením občanské svo-
body sdružovat se k hájení svých zájmů a to nejen ve smyslu 
skupinovém, ale ve smyslu aktivit ve veřejném prostoru.

Veřejně a vzájemně prospěšné

V polovině devadesátých let se objevily snahy „rozdělit“ 
občanská sdružení podle zaměření činnosti, přičemž jednou 
skupinou byly „pouhé“ spolky, navenek uzavřené, ve kterých 
se sdružují lidé jen za účelem vzájemného styku nebo pěs-
tování nějakého hobby. Nejčastěji bylo poukazováno na to, 
že spolek filatelistů není nijak „veřejně aktivní“ a případné
výstavy známek nebo příležitostné veřejné akce nebo cha-
ritativní projevy (např. známky pro Afriku) jsou pro takový 
typ subjektů netypické. V základu snah o takové rozčlenění 
neziskového sektoru byl nevyřešený problém, jak zajistit, aby 
výhody, které stát poskytuje neziskovým organizacím (ze-
jména daňové), nebyly zneužívány někým, kdo si je „neza-
sluhuje“. V souvislosti s tím je možno vnímat i snahu co nej-
více omezit okruh subjektů, které by měly mít možnost získat 
od státu jakékoli výhody, spojená s naivním přesvědčením, 
že tím víc zbude na ty, které stát uzná za „podpory hodné“, 
veřejně prospěšné.

Během let se ale ukázalo, že vést napříč občanskými sdru-
ženími podobnou hranici je naprosto nereálné, jednak proto, 
že vyvstává otázka, kdo by byl takovým „ministerstvem“ 
pro neziskový sektor, které by ve věci rozhodovalo, a jednak 
proto, že by se stejně daly formální požadavky na „veřejnost 
působení“ snadno naplnit a v našem prostředí jistě i humor-
ným, švejkovským způsobem.

Od přelomu tisíciletí lze proto sledovat jiný trend. Občan-
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ská sdružení jako taková mají přestat existovat a občané by 
měli zakládat „spolky“, u nichž se předem předpokládá, že 
spolčování je vzájemně prospěšné. Kromě toho stát ve svých 
veřejných politikách „vypíše“ zadání a jednotlivé spolky se 
budou moci ucházet o to, aby mohly realizovat takovouto 
státní zakázku.

Oba tyto pokusy znamenají zásadní zásah do podstatné 
svobody právnických osob tohoto typu – totiž podle vlastní-
ho uvážení a ve vnitřní diskusi ve sdružení formulovat svoji 
misi, cíle, hodnoty. Potlačuje se skutečnost, že sdružování je 
především vedeno snahou o „dobrý život“, což je nesporně 
přímo spojeno s vytvářením veřejného prostoru a aktivitami 
v něm.

Vztah občanských sdružení a ostatních právnických 
osob

Současný zákon umožňuje, aby se členy občanských sdru-
žení staly právnické osoby, ba dokonce, aby sdružení tohoto 
typu bylo tvořeno pouze právnickými osobami. To považuje-
me za přehnané a dlouhodobě neudržitelné, zvyšuje se tím 
tlak na rozsáhlé změny v jinak přijatelně formulovaném plat-
ném zákonu o sdružování občanů. Zákon by měl jistě umož-
ňovat, aby se členy sdružení staly právnické osoby, mělo by 
to však mít svoje limity. Sdružování právnických osob vyplý-
vá ze zcela jiných východisek a není možné udělat rovnítko 
mezi sdružením občanů (k tomu jsou východiska založena 
v Ústavě ČR) a sdružováním právnických osob na základě 
úpravy občanského práva, s nepřehlédnutelnými dopady do 
práva obchodního.

2. Zájmové sdružení právnických osob

Vstup

Zájmové sdružení právnických osob je dnes marginální 
forma, umožňující např. vznik některým typům svazů podnika-
telských osob, která však není příliš využívána, protože práv-
nické osoby mohou pro svoje sdružování využívat výhodnější 
režim občanských sdružení. Výjimkou jsou zde obce, viz výše.
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Vzhledem k tomu, že navrhujeme výrazné omezení mož-
nosti právnických osob sdružovat se podle zákona o sdružo-
vání občanů (viz část VI., str.72), je třeba předpokládat, že 
význam tohoto typu právnické osoby by měl vzrůst. Jednou 
z možností je očistit tuto formu tak, že bude otevřená i jed-
notlivcům a de facto tak vytvořit možnost vytvářet sdružením 
(jakýchkoli) osob další typ právnické osoby mimo sdružení 
občanů. Tuto cestu doporučujeme.

U sdružování tohoto typu je nutné už vždy předpokládat, 
že každá daná právnické osoba je vázána svojí identitou, 
svým zaměřením činnosti, posláním. Pro právnickou osobu 
vzniklou tímto typem sdružování je tedy podstatné, že jde 
o průnik zájmů těchto subjektů (jak je to zřejmé i z dnešního 
názvu). Zájmovost pak může být zvolena buď jako vlastnost 
pro tento typ osoby vlastní a základní, nebo jako sekundární, 
dílčí. Případná právní úprava může rozvíjet oba tyto motivy.

Motiv účelu

Pokud bude zájmové sdružení  na rozdíl od občanského 
sdružení daleko přesněji a pevněji svázáno s účelem, pro 
který je založeno a pro který do něj vstupují jeho členové, 
mohlo by být perspektivní formou dosud u nás neexistující. 
K tomu je ale potřebné, aby bylo zřejmé, co tato zájmo-
vost znamená. Zatímco pro občanské sdružení je podstatná 
formulace otevřené mise, pro zájmové sdružení by měla být 
podstatná formulace cílů a způsobů jejich dosahování.

Zájmové sdružení by tak mohlo být potenciální právnickou 
osobou, která by mohla provozovat soukromou školu, posky-
tovat podporované zaměstnání v regionu s vysokou neza-
městnaností atd. Její „hlavní činnost“ by pak byla víceméně 
neměnná.

Motiv činnosti

Zcela jinak lze chápat zájmové sdružení, pokud bude  za-
měřeno na výkon profesionální činnosti - managmentu, orga-
nizace a logistiky atd., při současné znalosti cílových skupin. 
Pak může jít o moderní právnickou osobu typu agentury, která 
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nemá silné vlastní poslání, ale naopak silný realizační poten-
ciál. Taková právnická osoba pak může být ve svém zaměření 
naopak zcela „proměnlivá“ podle toho, jaké projekty bude 
realizovat, její vlastní mise může být takřka nulová a vázaná 
jen na grantové tituly, vypisované veřejnou správou.

Shrnutí

Sdružení zájmu, ať již ve smyslu sdružení k účelu nebo 
sdružení k činnosti, je ze své povahy vysoce perspektivní 
a doposud není více využíváno zejména proto, že z hlediska 
daňového zákona není zařazeno mezi typy subjektů, které 
mohou požívat daňové úlevy, není zařazeno mezi potenciální 
žadatele o granty atd. 

Důsledkem toho je, že současná forma občanských sdru-
žení je celkově přetížena, jako občanská sdružení vystupují 
subjekty, které ze své povahy jsou spíše sdružením zájmu. 
Změny v této věci lze dosáhnout zřejmě jen pomalu a po-
stupně. Jakékoli významnější kroky v tomto smyslu by mohly 
být chápány a také zneužity jako útok proti relativně široké 
a liberální úpravě zákona o sdružování občanů. 

3. Družstva a různé formy sociálních podniků

Vstup

Současná právní úprava, která řadí družstva k podnikatel-
ským subjektům, ve své podstatě vůbec neodpovídá původ-
nímu smyslu družstva a sdružení, cíli, pro které bylo družstvo 
jako subjekt zakládáno. Družstva jsou nyní chápána jako 
majetkové nebo obchodní subjekty svého druhu, vícemé-
ně jako podnikatelské subjekty. Družstva ale nejsou ze své 
povahy sdružením majetku, který je určen k podnikání, spíše 
tradičními sdruženími práce, sdruženími k zájmu a neindivi-
duálnímu ziskovému cíli.

Dnes se pod formou družstev, občanských sdružení a pod-
nikatelských subjektů (zpravidla s.r.o.) skrývají takové práv-
nické osoby, které pro svoje cíle nenalézají v našem právním 
prostředí výraz a odpovídající právní formu. Neexistuje žádná 
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právní úprava, která by vytvářela podmínky pro činnost práv-
nických osob, u nichž prvotním cílem není zapojení kapitálu 
do procesu výroby a směny, tedy u nichž prioritním cílem ke 
vzniku právnické osoby není vytváření zisku.

Tento problém bývá marginalizován a bagatelizován, ze-
jména teoretickými liberálními ekonomy, ale nesporně exis-
tuje, viz zejména záslužné práce ing. Magdaleny Hunčové. 
Opakovaně se  při diskusích o naplňování veřejných politik 
objevuje jako téma „neziskové s.r.o.“, tedy subjekt, který de 
facto vystupuje jako nezisková organizace, vznikající přede-
vším kvůli konkrétnímu poslání, a ve společenské smlouvě 
má přesně určeno, že zisk není rozdělován podle vloženého 
kapitálu vlastníkům této právnické osoby, ale naopak je roz-
dělován s přihlédnutím k cílům, pro které byla tato právnická 
osoba založena.

Shrnutí

Bohatá diskuse k této věci existuje v rámci EU a největší 
brzdou, zdá se, je aktuální vazba na existující úpravy druž-
stev, v jednotlivých zemích Unie značně rozdílné a vlivné.

Bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet právní úprava výrob-
ních, spotřebních nebo bytových družstev, je proto třeba se 
zabývat základní diskusí, která by mohla vést k využití jiných 
forem, na základě kterých by mohl vzniknout „sociální podnik“. 
Ať již jako „sdružení zájmu“ (viz výše), nebo jako samostatný 
typ právnické osoby podobné dnešnímu „podniku“, s jasným 
odlišením vlastního cíle, kterým není pouze „čisté“, ekono-
micky pojaté „podnikání za účelem zisku“, resp. ve kterém je 
podnikání jeden z aspektů činnosti. Označení „sociální podnik“ 
by v tomto ohledu mělo získat širší právní vymezení.

4. Obecně prospěšné společnosti

Vstup

Dnešní obecně prospěšné společnosti (dále jen OPS) jsou 
již dlouho předmětem sporů: název „společnost“ evokuje 
sdružovací charakter dané právnické osoby, formálně jsou 
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však její orgány ustaveny obdobně jako u majetkových práv-
nických osob. „Obecná prospěšnost“ v názvu naopak bez sou-
vislosti s jinými platnými právními úpravami omezuje a urču-
je předmět činnosti a činnost samu. Tato právní forma vznikla 
jako kompromis v době, kdy byl na jedné straně veden velký 
tlak na vznik subjektu, který by mohl nahradit v některých 
případech nefunkční příspěvkové organizace, a zároveň bylo 
pro politickou reprezentaci politicky neúnosné připustit vznik 
veřejně prospěšných podniků jako veřejnoprávních subjektů 
zřízených státem nebo samosprávami a kdy byla ze stejného 
důvodu takřka vyloučena možnost uvažovat o sociálním pod-
niku nebo sdružení k dosažení daného cíle.

Problematické je založení vnitřní struktury OPS, ve které 
je vždy velmi složité nalézt rovnováhu mezi působením zakla-
datele, správní rady a managementu. Z hlediska zakladatele 
jde o subjekt podobný subjektu zřízenému suverénem, prak-
tické řízení a kontrola ale byly prakticky převzaty z modelu, 
který odpovídá nadacím v dnešním úzkém pojetí nadací.

Vzhledem k tomu, že tato povaha není zcela jasná, zařadili 
jsme OPS do této kapitoly, zejména z důvodu, že je nejpře-
hlednější a umožňuje OPS pojednat v souvislosti se sdružení-
mi právnických osob a sociálními podniky.

Perspektiva OPS

Již několik let je vedena diskuse o tom, zda se má tento 
typ právnické osoby „zrušit“ a  to buď zcela, nebo převést na 
samostatný typ majetkové (!) právnické osoby. Legislativní 
záměr rekodifikace občanského zákona, který přijala vláda,
dokonce jako jedno z mála konkrétních zadání, zmiňuje prá-
vě vyřešení tohoto nesystémového prvku v našem právním 
řádu. 

Domníváme se, že převádět tuto osobu na „nemajetkovou 
nadaci“ jen proto, že její orgány jsou ustavovány a jednají 
obdobně, je právní a logický zkrat. Podle našeho názoru lze 
postavení a charakter dnešní OPS řešit dvěma kroky: formál-
ně jde o to odstranit ze jména tohoto typu právnické osoby 
slovo společnost, neboť zcela zjevně není při svém vzniku 
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nijak vázán na sdružovací princip. Prakticky pak je třeba 
vyřešit, jak chápat zaměření dané osoby - zda je garantem 
tohoto zaměření suverén, který subjekt zřizuje, nebo orgány, 
které subjekt spravují. 

Pokud by i v průběhu existence dané právnické osoby byl 
odpovědný za misi organizace zřizovatel (ať již jeden nebo 
formalizovaná skupina osob) a pokud by existence právního 
nástupce OPS byla závislá na existenci zřizovatele, pak by se 
jednalo o jeden z možných typů právnických osob zřízených 
aktem suveréna (nestátního) a tento typ právnické osoby by 
byl po formální stránce vyřešen v rámci úpravy takto vznik-
lých (zřízených) právnických osob. K tomuto řešení bychom 
se přikláněli.

Pokud by akt zřizovatele byl omezen jen na počáteční akt, 
formování mise dané právnické osoby by záleželo jen na 
jejích orgánech a existence dané právnické osoby by nebyla 
vázána na existenci suveréna - zřizovatele, pak je třeba řešit 
tento typ právnické osoby nejspíš v souvislosti s úpravou ve-
řejnoprávního subjektu zřizovaného samosprávami.

Vzhledem k tomu, že se v uplynulých letech etablovalo 
několik významných OPS, které nemají zájem měnit svoje po-
stavení (nejviditelnějším, ne však jediným příkladem je Člověk 
v tísni), jde nejen o teoretickou diskusi, ale o hledání praktic-
kého řešení. Návrh, aby byl tento typ právnické osoby převe-
den na právnickou osobu majetkového typu (bez majetku), je 
ve své povaze únikovým manévrem. Řadě těžko řešitelných 
problémů, které díky tomuto konceptu vznikají, se věnuje 
analytický materiál k majetkovým právnickým osobám.

Shrnutí

Cílem tohoto náčrtu není jít dál a navrhovat konkrétní for-
my, jakými se dá takovéhoto statusového postavení dosáhnout 
a jak by měla vypadat příslušná novela zákona, jen zformulo-
vat stanovisko, které je z hlediska naší práce systémové.

V případě OPS je dle nás nesporné, že jde o subjekt, kte-
rý je vázán na účel, poslání a je zřizován aktem, který má 
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povahu aktu suveréna.  Na druhou stranu je po svém vzniku 
zpravidla na zřizovateli nezávislý. Jde o to, jakým způsobem 
zajistit kontrolu vlastní mise této právnické osoby. Systé-
mově se jeví vhodné, aby tuto roli hrál jako u všech práv-
nických osob zřízených zřizovatel - suverén. Pak by se na ní 
vztahovala příslušná kapitola „Právnické osoby vzniklé aktem 
suveréna (zřízené)“. Jiná možnost je, aby daná osoba měla 
veřejnoprávní charakter a z toho vyplývající postavení a sys-
tém kontroly, k tomu pak materiál „Právnické osoby zřízené 
státem - část Subjekty veřejnoprávní povahy“.

V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že diskutovat téma-
ta týkající se sdružení k danému účelu, řešení problematiky 
dnešních OPS a družstev atd. je rozhodně neméně důležité 
a důležité je také udržet celý kontext: jednoduchá a rychlá 
řešení jsou řešení ze své povahy špatná, jsou založena na 
ignoranci, schematismu a nedostatku pokory vůči tomu, čím 
žije velké množství lidí.

Kvalita života je spojena s mnohotvárností jednání, která 
se prosazuje i tam, kde zdaleka nejsou ideální právní pod-
mínky, neexistuje vhodná právní úprava. Snažíme se proto 
otevřít diskusi tak, aby nově vznikající a upravované právní 
normy pokud možno co nejvíce otevíraly prostor pro činnost 
různých typů právnických osob a kladly co nejmenší překážky 
aktivitám lidí.

5. Ostatní subjekty vzniklé na principu sdružování

Vstup

V evropské tradici je nutné alespoň připomenout další typy 
právnických osob, jimiž jsou především komory, ať již mají 
povinné členství či nikoli, ale také university (sdružující před-
nášející a studenty) atd.

Všechny tyto typy subjektů zpravidla „živoří“ v prostředí, 
které je stále méně chápe jako subjekty, pro něž je podstat-
ný společný akt sdružení, jsou stále více tlačeny do polohy 
jakési neutrální právnické osoby, která žije z dobré vůle 
státu.
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Pro porozumění jejich rolím však je třeba neztratit ze 
zřetele souvislosti, ze kterých vycházejí. Pokud jde o komory 
a syndikáty, jde o to především porozumět principu profes-
ní samosprávy vůbec, ať již je v jednom extrému vázána na 
cechovní systém a v druhém extrému na paralelu, kterou 
nacházíme v organizacích odborových, doposud existujících 
na bázi zákona o sdružování občanů.

Pokud jde o university a školské samosprávy, je třeba vyjít 
ze znalosti tradice, která v základech universit propojovala 
majetkovou (nadační) a sdružovací formu, byť nikoli v dneš-
ním slova smyslu personální, což je dnes vyjádřeno v sesta-
vení akademických senátů. 

Tyto formy jsou často chápány jako „relikty“ a znovu 
a znovu se objevují pokusy jako takové je v zájmu „jednoty 
právního řádu“ zlikvidovat. Komory a syndikáty tedy např. 
převést na formu nezávazných obecných sdružení, vzájem-
ně prospěšných, u universit je to díky problému „akademic-
ké svobody“ těžší, ale i tak se je mnozí snaží chápat jako 
subjekty podřízené státu, kterým je (jakousi libovůlí státu) 
sice dávána jakási doplňková forma samosprávy, ale jejichž 
posláním je garance naplňování určitého státně administra-
tivního zájmu.

6. Podnikatelské právnické osoby

Podnikatelské právnické osoby by neměly být de facto 
předmětem zájmu této práce, ale jak již bylo zmíněno výše, 
jednak jsou jako tento typ právnických osob dnes formálně 
chápána družstva, jednak je část právnických osob typu s.r.o. 
de facto sdruženími k dosažení cíle (např. některé nestátní 
školy) a svým působením fakticky patří do veřejné sféry, nikoli 
do sféry podnikání (trvalé činnosti za účelem vytvoření zisku). 

Řada podnikatelských právnických osob se tedy nesporně 
chová tak, že naplňují širší definici cílů, o kterou se opíráme
při analýze právnických osob působících ve veřejném prostoru. 

Do tohoto vymezení nicméně nezahrnujeme to, co je dnes 
velmi sledované téma veřejně prospěšného působení ob-
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chodních firem v místě. Jde sice o sekundární, od základního
cíle (zisku) odvozený okruh jednání, ale s nesporným silným 
vlivem na utváření veřejného prostoru, ale výklad a hodnoce-
ní tohoto aspektu činnosti podnikatelských právnických osob 
příliš přesahuje půdorys tohoto materiálu.
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1. Úvod

Jsme svědky významné proměny společenského klimatu, 
která mimo jiné polarizuje přístupy k legislativě a ukazuje se 
v postojích státu k neziskovým organizacím. Tato proměna 
se projevuje především ve zvyšujícím se tlaku na unifikaci
subjektů působících ve veřejném  prostoru a tlaku na jejich 
kontrolu ze strany státu. Stát na sebe bere odpovědnost za 
stále větší část činností, které ze své povahy patří do civilní 
veřejné sféry a v souladu s moderní evropskou tradicí jsou 
chápány jako záležitost občanského života a odpovědnosti 
s ním související. Velmi svazující úprava majetkových práv-
nických osob jen nahrává tomuto procesu, neboť v podmín-
kách platného zákona se jen obtížně prosazují rozdílné typy 
nadací zejména pokud jde o jejich aktivní vstup do veřejného 
prostoru, komunitními nadacemi počínaje a rodinnými nada-
cemi konče.

Tato práce vychází z přesvědčení, že kvalita života přímo 
souvisí s bohatostí a mnohotvárností subjektů a forem aktivit 
ve veřejném prostoru a že jakékoli jejich omezení ze strany 
státu (např. legislativou upravující činnost právnických osob 
a formy jednání fyzických i právnických osob) je přípustné 
provést pouze tam, kde se po dostatečně dlouhé veřejné dis-
kusi prokáže, že takové řešení je nezbytné a toto omezení že 
si vynucuje vážný bezpečnostní nebo obdobný státem chrá-
něný zájem. Pro současné omezení majetkových právnických 
osob nevidíme žádný takový důvod. Proto je tato část práce 
nejpodrobnější. Snaží se formulovat podmínky pro možnost 
systémového řešení právní úpravy majetkových právnických 
osob.

 Z tohoto pohledu považujeme za základní a legitimní tyto 
požadavky na právní úpravu: 

• aby byla majetková právnická osoba jako subjekt věrohodná 
navenek a to v míře, která odpovídá důsledkům jejího jednání

část V. 
 problematika právní úpravy nadací,  

nadačních fondů a problematika právní úpravy  
majetkových právnických osob obecně
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• aby procesy nakládání s majetkem byly transparentní do  
té míry, jak si to přeje/přál dárce/vkladatel majetku

• aby bylo zajištěno použití prostředků podle přání dárce i v 
případě, že dárce/vkladatel majetku již nežije/neexistuje  
nebo v obdobných případech 

• aby byly vytvořeny podmínky pro kontrolu ze strany státu 
v případech, kdy poskytuje úlevy při nakládání majetkem 
majetkové právnické osoby, a v případech, kdy poskytuje 
darem nebo do správy vlastní majetek 

• aby byla jasně a přehledně vymezena role zakladatele 
a orgánů majetkové právnické osoby

• aby majetkové právnické osoby mohly vyvíjet svou činnost 
v co nejširší škále, zahrnující  mimo jiné regrantování, 
získávání prostředků pro své programy od různých dárců 
a různou formou (od velkých „televizních“ sbírek až po 
výnosy z přiměřeného podnikání s nadačním jměním), aby 
mohly realizovat vlastními silami své operační programy, 
vytvářet nadační jmění, nabízet vlastní produkty velkým 
dárcům a ucházet se o administraci projektů velkých dárců 
atd.

Přitom je třeba brát v úvahu nejen teoretické výklady 
jednotlivých detailů právní úpravy, ale také praxi, která 
se může od takového výkladu značně odlišovat. Příkladem 
v tom může být problematická role soudů (viz zjištění Cen-
tra pro výzkum neziskového sektoru, in: Ekonomické vý-
sledky nadačních subjektů za rok 2002, Brno, CVNS 2004), 
které mají provádět registraci a vést sbírku listin, nezájem 
státní exekutivy o vytvoření podmínek pro skutečnou ve-
řejnou kontrolu, leckdy svévolné výklady zákonů ze strany 
státních orgánů atd. Požadavek na legislativu musí být proto 
velmi jasný a vlastní úprava taková, aby omezila možnost 
zásahů ze strany orgánů státu do činnosti majetkových 
právnických osob na minimum. 

Vzhledem k významu, jaký má právní úprava pro majetko-
vé právnické osoby, se zde samostatně věnujeme konkrétním 
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právním úpravám poslední doby, okolnostem, ve kterých byly 
formovány, a očekáváními, jež s nimi byla spojena. 

Vnější souvislosti této expertizy

Současnou situaci nesporně komplikuje fakt, že neexistuje 
žádná dostatečně silná lobby, která by měla zájem na změně 
současného stavu. Můžeme konstatovat, že všechny majet-
kové právnické osoby by měly mít zájem na tom, aby jejich 
právní úprava byla dostatečně široká a neomezovala činnost 
subjektů různých typů, nezaváděla a neprohlubovala kontrolu 
ze strany státu. To je ale nepodložený předpoklad. Proč by 
tomu tak mělo být? Významné nadace se v tomto prostředí 
„naučily žít“, koneckonců za to, že vše není tak zcela přesně 
podle zákona, ještě nikdo nebyl jakkoli trestán. Proč by se 
tedy měla „otevírat okna“? Proč by se mělo „rozšiřovat pole“ 
pro další hráče? Na druhou stranu většina těch, kterých se 
to týká, nedomýšlí souvislosti a neuvědomují si dlouhodobý 
dopad takovéto restriktivní legislativy.

2. Shrnutí historie právní úpravy nadací u nás  
po r. 1989

Od r. 1990 byla existence nadací jako právních subjektů 
upravena nejprve v obchodním a potom v občanském zákoní-
ku na základě tzv. „velké“ novely (23/1990 Sb.). Zákon o na-
dacích byl přijat až v r. 1997. Po mnoha peripetiích vznikal 
v situaci, kdy byly třeba aktuálně řešit dva okruhy problémů. 
Během sedmi let vzniklo velké množství nadací, které čas-
to ze své povahy nebyly majetkovými právnickými osobami 
a jejich skutečný účel byl někdy pochybný, registrace nadací 
na okresních úřadech byla zcela nepřehledná a stát nevyvinul 
ani minimální  tlak na to, aby tuto situaci změnil. Na živelný 
a neudržitelný stav proto upozorňovaly samy nadace. Záro-
veň byl k převedení na nadace (eventuálně nadaci) připraven 
majetek Nadačního investičního fondu (NIF), kterému byl 
určen podíl výnosů z privatizace státního majetku. Všechny 
tyto procesy byly dlouhou dobu z různých politických a mo-
cenských důvodů zablokovány a zákon o nadacích vznikal 
v tlaku na řešení těchto kumulovaných problémů. Hlavním 
cílem jeho autorů tedy bylo zredukovat počet nadací, zavést 
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jejich soudní registraci a zajistit povinné zveřejňování údajů 
o hospodaření nadací. Zároveň tak šlo o to vytvořit podmín-
ky pro rozdělení prostředků z NIF, tj. co nejvíce dostat pod 
kontrolu nakládání s nadačním jměním. Uvažovalo se tedy 
zcela pragmaticky jen o velmi úzkém pojetí nadace.

Vzhledem k těmto skutečnostem byl přijat zákon, který 
velmi zvýraznil kontrolu nadačního jmění a jeho roli, ale 
současně naproti tomu v důsledku protitlaků v rámci le-
gislativního procesu umožnil vznik nadačních subjektů bez 
nadačního jmění (nadační fondy), jen velmi málo reflekto-
val aktuální podobu činnosti existujících funkčních nadací, 
pojímal majetek (finanční majetek v nadačním jmění) jako
statickou hodnotu, zakazoval nadaci s tímto majetkem 
podnikat, tj. de facto omezil dispozici s nadačním jměním 
na jeho uložení na úročený vklad. To odpovídá ekonomické-
mu pohledu na funkci majetku zhruba na konci 19. století 
a státně reglementačnímu přístupu k majetkovým právnic-
kým osobám.

Zákon, tak jak byl v dané konstelaci víceméně účelo-
vě zformován,  nepředpokládá, že nadace je ze své pova-
hy vyvíjející se subjekt, který zaujímá společensky aktivní 
postoje. Podle zahraničních zkušeností však určení majetku 
a akt určení cílů nadace nejsou něco statického a nemusí být 
chápány jako uzavřená věc. Již proto, že toto určení majet-
ku je třeba aktuálně vykládat vzhledem ke konkrétní situaci.  
Pokud to zakladatel nadace nevyloučí, musí orgány nadace 
formulovat konkrétní cíle nadace a vytvářet aktuálně pou-
žitelné nástroje - grantovací i jiné - tak, aby to odpovídalo 
dané společenské situaci a podmínkám. V neposlední řadě 
také mohou další prostředky aktivně získávat, tj. musí for-
mulovat budoucí strategie nadace, stanovovat budoucí pri-
ority atd. To vše se během posledního století stalo nedílnou 
součástí činnosti nadací ve světě a během devadesátých let 
vlivem zahraničních nadací i u nás.

Toto vše ale zákon v podstatě opominul, vycházel z redu-
kované představy, že nadace je statické sdružení majetku 
a úkolem orgánů nadace je zajišťovat správu tohoto majetku. 
Právní stav a praxe ve velké části evropských zemí a v USA 



55

byly zcela ignorovány stejně tak jako praxe některých existu-
jících nadací u nás. 

Situace po přijetí zákona o nadacích a nadačních 
fondech

Pro další vývoj bylo podstatné, že problematičnost chys-
tané právní úpravy žádná významná nadace neidentifikovala
a o zákonu nevznikla ani širší odborná diskuse. Bylo to dáno 
především tím, že většina potenciálních aktérů diskuse byla 
dlouhodobě zainteresována na připravovaném rozdělování 
prostředků z NIF. Kritické hlasy byly jen výjimkou a zejména 
upozorňovaly na problémy, které tato úprava přinese nada-
cím, realizujícím vlastní operační programy. 

Až v r. 2002 byla přijata novela nadačního zákona (210/
2002 Sb.), která odstranila alespoň základní nedostatky týka-
jící se omezení v nakládání s nadačním jměním. Přinesla však 
jen víceméně kosmetické úpravy a ani tehdy nevznikla širší 
diskuse o konceptu nadačního zákona. Novela v jistém smys-
lu ještě dále zúžila vymezení nadace.

V tuto dobu se ale již v rámci diskuse mezi nadacemi obje-
vují první snahy zabývat se připomínkami k existující legislati-
vě koncepčně,  nenašly však jednoznačného silného nositele. 
Sdružení nadací - Fórum dárců se k této roli nepřihlásilo.  Na 
přelomu roku 2003 a 2004 se ukázalo, že nezávisle na sobě 
je připravována další novela stávajícího zákona, a zároveň je 
úprava nadací (se záměrem zrušit speciální zákon) zahrnuta 
do chystané rekodifikace občanského zákoníku.

Rozdělením majetku NIF a změnami ve smlouvě mezi Fon-
dem národního majetku (FNM) a nadacemi ohledně podmínek 
při správě nadačního jmění, které vzniklo převodem majetku 
z FNM (zpravidla označováno jako „majetek z NIF“), se zde 
nemůžeme zabývat, i když jde pro porozumění některým 
souvislostem v nadačním dění o věc velmi významnou, jedná 
se však o věc exekutivy a nikoli věc legislativní.

5. Vlastní vstup do problematiky právní úpravy ma-
jetkových právnických osob
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Veřejné a soukromé nadace podle účelu zřízení 

Některé souvislosti návrhu rekodifikace  občanského zá-
koníku naznačují, že by v dalším kroku mohlo dojít k situaci, 
kdy by stát podporoval různými úlevami jen ty nadace, které 
budou prohlášeny za „veřejné“.  Přitom je třeba vědět, že 
rozdělení na soukromé nadace a „public charity“, jak ho po-
užívá americké právo, řeší zcela jiný problém ve zcela jiném 
právním prostředí a především není z našeho právního pohle-
du záležitostí „statusovou“. Hodnoceno je tam vždy konkrétní 
jednání a nebo jednání za dané období, nikoli subjekt sám. 
Zcela jinam směřuje návrh rekodifikace občanského záko-
níku, dle kterého jsou jakékoli právnické osoby podle svého 
účelu svojí povahou buď subjekty soukromé, a nebo veřejné. 

Problematika „soukromých nadací“

Doposud jsou u nás všechny nadace chápány jako sub-
jekty, které prospívají obecnému dobru, a vzniká tlak na to, 
aby státem přiznané výhody neměly nadace, jejichž činnost 
je zjevně utilitární, zaměřená jen na omezenou skupinu. Jde 
o to, jak nastavit podmínky, za kterých budou nadace využí-
vat výhody, které stát poskytuje. Domníváme se, že jediné 
efektivní řešení, které nevyžaduje náročnou administrativu 
dozoru a nevyvolává korupci, vychází z vlastní deklarace da-
ného subjektu a otevření se veřejné kontrole.

Teprve takové majetkové právnické osoby, které se de-
klarují jako veřejně prospěšné a otevírají se veřejné kontrole 
a kontrole ze strany státu, získávají právo na příslušné úlevy. 
Hodnocena podle našeho návrhu nemá být „povaha“ daného 
subjektu nebo jeho status podle deklarovaného záměru či 
cíle, ale jeho jednání.

Nastolená problematika soukromých nadací je tedy zcela 
umělá. Stát, pokud to neprokáže jasnými argumenty, nemá 
žádný důvod, aby posuzoval povahu jakéhokoli právního 
subjektu, který nevzniká z jeho vůle. V tomto smyslu jsou 
všechny majetkové právnické osoby, které nezaložil stát, 
„soukromé“ (to platí i o nadacích zřízených samosprávami). 
Soukromá povaha majetkových právnických osob nic nemě-
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ní na tom, že mohou vyvíjet aktivity ve veřejném prostoru, 
jejichž cílem je dosahování společenského dobra. Je třeba 
s politováním konstatovat, že slovo „soukromé“ má v našem 
společensko-kulturním kontextu stále význam pejorativní, 
podřadný ve vztahu ke slovu „veřejné“. 

Některé majetkové právnické osoby mohou být ve svých 
cílech zaměřeny jen na omezené okruhy příjemců, ať již 
z okruhu rodiny, zaměstnanců firmy nebo jiného uskupení,
které má jinou povahu než veřejnou. Jak jsme výše argu-
mentovali, nelze je však označit jako „soukromé“, a dokonce 
je ani nelze považovat za subjekty jakési „druhé kategorie“. 
Tyto subjekty pouze nevyvíjejí aktivity ve veřejném prostoru 
a na jejich činnost je třeba pohlížet jako na činnost jakýchkoli 
jiných právnických osob, která je ze strany státu předmětem 
kontroly jen v tom smyslu, aby tyto osoby dodržovaly přísluš-
né právní předpisy a např. nesloužily k obcházení daňových 
zákonů, zákona o sociálním pojištění atd. To se ale netýká 
obecné právní úpravy majetkových právnických osob, ale 
příslušných speciálních zákonů.

Problematika dnešních obecně prospěšných společ-
ností (OPS) a nadačních fondů

Návrh rekodifikace občanského zákona obsahuje význam-
ný krok v interpretaci dnešních OPS jako majetkových práv-
nických osob. Pokračuje však v nesystémovém řešení plat-
ného zákona a pouze konstatuje rozdílnost ve statusu takové 
právnické osoby. Je navrhováno, aby majetkovými právnic-
kými osobami byly nadace, nadační fondy a ústavy (dnešní 
OPS). 

OPS může být chápána statusově jako majetková právnic-
ká osoba, zcela se tím ale mění pohled na její cíle a na její 
orgány a jejich jednání atd. Domníváme se, že pragmatický 
postup představitelů existujících OPS, které se snažily připra-
vit co nejplynulejší přechod dnešních OPS na formu ústavů 
(v případě, že bude návrh rekodifikace schválen), je třeba
vysoce ocenit. Na druhé straně se nám jeví jako nemožné 
(a jako akt, který potenciálně porušuje právní jistoty), aby 
exekutiva bez dalšího zrušila právní subjektivitu těch OPS, 
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které (se souhlasem svých zakladatelů) nevyjádří svoji vůli 
přeměnit se na majetkovou právnickou osobu.

Právní úprava pro majetkové právnické osoby by měla 
umožnit vznik subjektů, jejichž činnost je de facto totožná 
s činností dnešních OPS. V tom není sporu. Takové právnické 
osoby samozřejmě mohou být označeny jako fundace. Navr-
hujeme však neřešit členění uvnitř majetkových právnických 
osob zákonem, ale pouze projevem vůle, deklarací. Zákon by 
měl umožnit, aby majetková právnická osoba (pokud ji v tom 
neomezuje její zakladatel nebo dárci) deklarovala svoji vůli 
pracovat formou OPS (ústavu), tedy v převážné míře naplňo-
vat svoje poslání vlastními aktivitami, ať již jde o poskytování 
služeb nebo jiné typy aktivit. Stejná práva by samozřejmě 
měl mít i zakladatel při formování poslání majetkové práv-
nické osoby při základním majetkovém vkladu. Zákon by 
měl tedy v obecné právní úpravě umožnit, aby se majetko-
vá právnická osoba mohla deklarovat jako dnešní OPS, ale 
zákon by jen měl stanovit, jaké povinnosti tím na sebe bere 
a naopak jaké úlevy a výhody to pro ni přináší.

Minimální majetek majetkové osoby 

Problematika změny OPS na majetkovou právnickou osobu 
s sebou přináší jeden závažný problém. Tento problém již 
existuje u nadačních fondů, kde je ale eliminován předpo-
kládanou relativní pasivitou takovéhoto typu subjektu. Dá 
se předpokládat, že nadační fond nejprve prostředky získá-
vá, a pak teprve je používá. S převodem OPS na majetkové 
právnické osoby se komplikuje a zvýrazňuje problém tako-
vých majetkových právnických osob, které nemají nadační 
jmění - část majetku, který není určen k hospodaření. Smys-
lem OPS je vykonávání vlastní činnosti, OPS přitom vstupuje 
do řady závazků. Majetková právnická osoba by ze své pova-
hy vždy měla mít majetek a faktický problém je, jak zajistit, 
aby účetní hodnota jejího majetku při započtení aktiv a pasiv 
nebyla záporná. Jedná se o problém, který souvisí s věrohod-
ností takového subjektu vůči třetím osobám. 

Navržená úprava pro nadační fondy a ústavy má systémo-
vou vadu – neřeší situace, kdy taková osoba žádný majetek 
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nevlastní. Po přijetí této úpravy pak zákonodárce zcela snad-
no tento nedostatek vyřeší při první novele - a není ani mož-
né argumentovat, že by se tento problém řešit neměl. A ře-
šení se doslova nabízí - nejsnazším a tradičním řešením, ke 
kterému stát může (v zájmu ochrany třetích osob) sáhnout 
a který se nechá očekávat, je zavést povinnost majetkových 
právnických osob (pokud nemají nadační jmění) vytvářet 
jakýsi rezervní fond (jehož výše by byla  vztažena například 
k ročnímu obratu) nebo zvolit jiný podobný mechanismus, 
který zajistí, aby majetková právnická osoba měla přiměřený 
majetek. Požadavek, aby majetková právnická osoba měla 
přiměřený majetek, považujeme za nesporný.

Zavedení mechanismů, vynucujících, aby si ústav vytvářel 
přiměřený majetek, může být v některých případech doslo-
va likvidační - paradoxně nejen pro „malé“, ale i pro „velké“ 
OPS, zřizované samosprávami, jež se tak ocitají v rukou poli-
tické reprezentace, která k jejich likvidaci může použít nej-
bližší drobné novely zákona. Domníváme se, že je to zásadní 
skrytá vada, před kterou nelze zavírat oči. Potenciální právní 
úprava v této věci by se měla stát předmětem širší diskuse. 

Role legislativy a státní exekutivy 

Doposud je rozšířena představa, že některé typy majet-
kových právnických osob jsou „hodnotnější“ než jiné a že 
stát by je měl zvýhodnit v jejich postavení vůči potenciálním 
dárcům. Tím se ale celý nadační prostor deformuje. Praxe 
ukazuje, že všechny tyto mechanismy jsou dříve nebo poz-
ději použity proti kritikům současného stavu a těm, kteří se 
snaží prosazovat pozitivní změny. Stát dostává do rukou ná-
stroje na to, aby v posledku znevýhodnil ty subjekty veřejné-
ho prostoru, které jsou z nějakého důvodu státním orgánům 
nepohodlné, obtížné. 

Domníváme se, že stát má mít ve veřejném prostoru dva 
základní motivační nástroje - má zákonem stanovit pod-
mínky, za kterých daný subjekt získává daňové výhody, 
a v rámci exekutivy formulovat a veřejně vyhlásit podmínky, 
které musí splňovat subjekty, které se ucházejí o prostředky 
z veřejných zdrojů. Stát by ale neměl dostávat jakýkoli jiný 
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nástroj v podobě akreditace, možnosti rozhodovat o míře 
veřejné prospěšnosti atd. V žádném případě by zákon neměl 
umožňovat orgánům státu, aby jakýmikoli jinými nástroji 
zvýhodňovaly vybrané majetkové subjekty ve vztahu k sou-
kromým dárcům.

Mezi představiteli nadací je ale stále rozšířeno přesvědče-
ní, že je třeba podporovat legislativní zásahy státu do boha-
tosti forem subjektů. Některé významné nadace podporují 
tezi, že stát má určovat jejich veřejnou prospěšnost a nebo 
v tomto poli subjektů určovat jakékoli jiné hranice. Jistě to 
může být pro některé nadace aktuálně výhodné, výsledně to 
ale omezuje mnohotvárnost v působení nestátních subjektů  
ve veřejném prostoru, kterou považujeme za jednoznačný 
klad a žádoucí stav.

Aktivita a vynucená pasivita majetkové právnické 
osoby

Majetkové právnické osoby se ve skutečnosti mezi sebou 
dosti značně liší. V této fázi je proto třeba začít uvažovat 
o rozdílu mezi širším pojmem majetkové právnické osoby 
a jednotlivými „typy“ nadační činnosti. Přitom by měl být dů-
raz kladen na  takovou majetkovou právnickou osobou, která 
cílevědomě vystupuje jako aktér veřejného prostoru, formuje 
svoji misi, vytváří si nástroje svého působení a proměňuje 
se v dynamickém vztahu s proměňujícím se prostředím. Pro 
činnost takové nadace totiž dnešní zákon vytváří řadu ba-
riér. Jistě můžeme uvažovat také o takových majetkových 
právnických osobách, které si nevytvářejí aktuální strategie 
a mají pevně formulované určení majetku. Nepovažujeme 
však za správné, aby právní úprava omezovala činnost sub-
jektů, které mohou hrát ve veřejném prostoru významnou 
roli, mimo jiné právě tím, že pomáhají financovat občanské
aktivity, které mohou být ze strany politické reprezentace 
nebo státní exekutivy „nepohodlné“.

To je důležité zejména proto, že nelze zavírat oči před sku-
tečností, že reálná současná nadační praxe i u nás je do vel-
ké míry ovlivněna nadační praxí v USA, že u nás po dlouhou 
dobu působily a nadále působí mnohé nadace jako odnože 
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amerických subjektů nebo vznikly nadace inspirované jejich 
vzorem. Pokusy udržet současnou restriktivní úpravu a ještě 
více podřídit státní kontrole působení nadací působí v tom-
to ohledu jako snaha cíleně eliminovat tento vliv. Majetková 
právnická osoba je ve své povaze aktivní nebo pasivní podle 
toho, jak zakladatel nebo dárce vymezil účel a poslání dané 
majetkové právnické osoby. 

Mělo by přitom být na vůli dané majetkové právnické oso-
by, zda bude pracovat v režimu zvýhodnění ze strany státu 
(zejména daňových), či zda o tyto výhody nebude usilovat. 
Vycházíme přitom z toho, že není přípustné, aby stát posuzo-
val veřejnou prospěšnost a hodnotu jakékoli právnické oso-
by nebo jakoukoli činnost osoby podle občanského zákona, 
pokud ona sama neaspiruje na nějakou formu kooperace se 
státem resp. s veřejnou správou, nebo na úlevy ze strany 
veřejné správy.

Podnikání majetkové právnické osoby a jeho omeze-
ní zákonem

Majetková právnická osoba nemůže být zřízena za účelem 
podnikání - to je jedno ze základních omezení ve smyslu sta-
tusu tohoto typu právnické osoby a není o něm sporu. K to-
mu patří i zákaz majoritního vlivu v obchodních společnos-
tech a zákaz obdobných forem skrytého podnikání. Je však 
nepřiměřené, aby zákon bránil majetkové právnické osobě 
v přiměřeném zhodnocování jejího majetku. V tomto smyslu 
je nyní zákonem rozdílně upraveno nakládání s „nadačním 
jměním“ a ostatním majetkem nadace. Vycházíme-li z obecné 
úpravy majetkových právnických osob, pak je taková úpra-
va rozlišující režim nakládání s nadačním jměním a ostatním 
majetkem nadbytečná. Vzhledem k dlouhodobé tradici této 
právní úpravy a řadě emocí, které v diskusi o minimální výši 
nadačního jmění a způsobech jeho správy proběhly, nepo-
važujeme za vhodné, aby se tato věc nyní stala předmětem 
diskuse. Bude-li však nadále pokračovat trend dematerializa-
ce peněz a dynamizace ekonomiky, stane se tato otázka dříve 
nebo později aktuální. Jedním z projevů takového posunu je 
nová forma dárcovství – např. DMS, a zejména reálná „pro-
jektová hodnota“ nadace, kdy rozhodující není statické na-
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dační jmění, ale zavedená „firma“ (např. každoroční masová 
veřejná sbírka realizovaná s podporou televize nebo kvalitní 
„podnikatelský projekt“ v dárcovském smyslu). Jde o takovou 
činnost, která není v tradičním slova smyslu podnikáním, ale 
iniciuje a modeluje dynamiku oběhu peněz ve smyslu inves-
tiční záměr - realizace investice - použití výtěžku. Jde o pro-
jekt - investici, která nesporně navyšuje hodnotu nadace 
bez ohledu na její nadační jmění. Tradiční omezení podnikání 
zákonem se z tohoto pohledu jeví jako překonané.

Majetkové právnické osoby zaměřené jen na admi-
nistraci majetku - s pevným určením využití tohoto 
majetku

Důraz, který klademe na to, aby zákon otevřel podmínky 
pro aktivně působící majetkové právnické osoby, neznamená, 
že by zákon měl jakkoli ztížit podmínky pro činnost tradičních 
statických nadací, zejména zřízených závětí. Může jít o ma-
jetkové právnické osoby, které podle vůle dárce slouží k rea-
lizaci nějakého konkrétního cíle v daném čase a podmínkách 
nebo k zajištění nějakého konkrétního rozdělování prostředků 
při vyjmenovaných příležitostech ap. Tuto formu mohou mít 
také některé státem nebo samosprávami založené fondy, 
které také nevytvářejí svoje vlastní strategie, jen zajišťují 
potřebné mechanismy při správě a rozdělení majetku. Pro 
tyto majetkové právnické osoby není třeba žádná specifická
právní úprava, neboť jejich činnost vyplývá z vůle dárce a je 
ošetřena v zakladatelském nebo darovacím aktu. V případě 
nadací založených státem nebo samosprávami je předpoklad 
vytvoření zvláštní právní úpravy tak, aby byl řešen zejména 
vztah ke státnímu rozpočtu a kontrola veřejných prostředků, 
se kterými taková majetková právnická osoba hospodaří. 

Shrnutí

Domníváme se, že v okamžiku, kdy je majetkové právnic-
ké osobě přiznána subjektivita, je tím de facto potvrzeno, že 
tato právnická osoba provádí vůli zakladatele a dárce podle 
aktuálních podmínek, dané konstelace a na základě vlastní-
ho posouzení. Jinak by její právní subjektivita neměla smysl. 
Majetková právnická osoba tedy je ve svém statusu jen jedna 
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- a je jen otázka, do jaké míry a jak svobodně se rozhoduje 
a jedná. Může a nemusí působit ve veřejném prostoru a tuto 
skutečnost nelze zcela obejít, protože není možné zcela po-
přít tradiční evropské právo zřídit nadaci závětí, a to i s tako-
vým určením majetku, který nebude v dané situaci hodnocen 
jako „veřejně prospěšný“, ale bude „veřejně neutrální.“

Jakýkoli pokus o dílčí úpravy současně platného zákona se 
proto podle našeho názoru bude potýkat s řadou těžko řeši-
telných problémů spojených s rozdílem mezi jednáním, které 
preferuje stát, a mezi jednáním, které preferuje nějaká část 
veřejnosti nebo individuální osoba. Stát by si v tomto smyslu 
neměl zajišťovat výsadní postavení v posuzování povahy dané-
ho subjektu.

Jako restriktivní se nám jeví už i současná úprava, která 
u majetkové právnické osoby preferuje jediný pohled (správu 
nadačního jmění). Zákon by neměl skrytě preferovat static-
ký typ nadace před takovým typem nadace, která připravuje 
a realizuje vlastní operační programy, aktivně získává pro-
středky a je nositelem změn ve veřejné sféře. Záměr, aby 
majetková právnická osoba byla subjektem, který je nosite-
lem společenských změn posilujících veřejný prostor, je jako 
účel pro zřízení takového subjektu legitimní a zákon by neměl 
vytvářet pro takovou právnickou osobu nerovné a záměrně 
zatěžující podmínky.

Zároveň by však zákon měl umožnit vznik majetkových 
právnických osob, které nebudou deklarovat svůj zájem 
aktivně působit ve veřejném prostoru a nebudou se ucházet 
o úlevy ze strany státu. Vycházíme přitom z přesvědčení, že 
bohatost forem činnosti majetkových subjektů, která je cha-
rakteristická pro současnou právní úpravu ve většině evrop-
ských zemích a USA, má svoji cenu a svůj důvod. Doposud 
úspěšná snaha státu zabránit činnosti různorodých majetko-
vých právnických osob může být interpretována jako snaha 
o podržení hegemonie a novoosvícenský tlak proti otevřené-
mu veřejnému prostoru a ve výsledku jako omezování pro-
storu pro výkon základních občanských práv. 
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1. Právnické osoby zřizované suverénem

Teze:

A) Suverén

I.

Suverén je taková osoba, která vlastním rozhodnutím zřizuje 
právnické osoby. 

II.

Osoba, která provede takový akt, se stane zřizovatelem a  
v tomto smyslu je povinna uvést tuto skutečnost v registru 
zřizovatelů.

III.

V registru zřizovatelů je povinna v přiměřené lhůtě uvádět také 
podstatné náležitosti a jejich změny týkající se zřízených sub-
jektů, zejména jejich název a případně jejich zrušení (zánik).

IV.

Vedení registru zřizovatelů zajišťuje stát.

část VI. 
náčrt tezí - východisek pro 

právní úpravu vybraných právnických osob

Komentář:

Teze k právní úpravě právnických osob vzniklých roz-
hodnutím suveréna – zřizovatele jsou jen rámcové, neřeší 
přístup k tomuto typu právnických osob nijak komplexně. 
To odpovídá našemu přístupu – je třeba, aby se zacho-
vala co největší mnohotvárnost  právnických osob tohoto 
typu. Podstatné je v tomto ohledu vyřešit pouze problém 
registrace a problém vztahu mezi zřizovatelem a zřízeným 
subjektem. Předpokládáme, že exekutivní role státu by 
v tomto smyslu měla být minimální, stát by měl zajišťo-
vat především přehlednost a provoz základního veřejného 
rejstříku, soudní cestou pak chránit veřejný prostor před 
možnými excesy.
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V.

Stát má možnost zpochybnit suveréna jako zřizovatele pouze 
soudní cestou.

B) Právnické osoby vzniklé aktem suveréna

I. 

Právnické osoby vznikají jednostranným aktem suveréna (zři-
zovatele).

II. 

Jsou jako takové uznávány, pokud je jasně určitelné, kdo 
a na základě jakého postavení rozhodl aktem suveréna 
o vzniku. Doklad o aktu suveréna musí být u zřízeného sub-
jektu veřejně přístupný.

III. 

V dokumentech, dokládajících akt zřízení právnické osoby 
suverénem, musí být jasně a přehledně formulovány cíle 
a způsoby, jimiž budou zřízenou právnickou osobou tyto cíle 
dosahovány, a dále způsob, jak jsou ustavovány a obsazová-
ny orgány zřízené právnické osoby (pokud to již nevyplývá 
z jiných veřejně přístupných dokumentů identifikujících suve-
réna jako zřizovatele).

IV. 

Zřízené právnické osoby musejí mít od počátku ustavenou 
konkrétní fyzickou osobu, která je statutárním zástupcem 
a má jasně vymezené kompetence k rozhodování o věcech 
zřízené osoby.

V.

Pro působení v rámci našeho právního řádu podléhají zřízené 
právnické osoby registraci.
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VI. 

Zřízené právnické osoby mohou být omezeny ve svém jedná-
ní (nabývání práv a závazků) pouze v rámci zřizovacího aktu 
suveréna. Takové omezení  (bez ohledu na formu) ale musí 
být součástí veřejně přístupných listin.

VII. 

Zřízené právnické osoby mohou být omezeny ve svém jed-
nání rozhodnutím suveréna i kdykoli v průběhu své činnosti; 
každé takové omezení musí být přiměřeně zveřejněno a ne-
může mít zpětnou účinnost.

VIII. 

Pokud jsou zřízené právnické osoby nějak neobvykle svázány 
s možnými projevy vůle suveréna, které by nebylo možné 
vnímat jako přiměřené, jsou povinny to zveřejnit.

IX. 

Právnické osoby vzniklé aktem suveréna mohou být při vlast-
ním aktu zřízení nebo i později prohlášeny suverénem jako 
otevřené veřejné kontrole. V takovém případě je suverén vá-
zán tímto režimem dané právnické osoby v omezeních podle 
čl. VI. až VIII.

Komentář:

Význam těchto tezí by měl spočívat především v ote-
vření diskuse. Pro téma církevních právnických osob je to 
zároveň obecnější rovina a příležitost, ve které je možné 
odhlédnout od již zablokovaných cest a nalézt nové, obec-
nější pole pro případné řešení situace, ve které stát není 
schopen respektovat církevní subjekty jako suverény.Nej-
větší význam je ale perspektivně v tom, že navržené směry 
řešení umožní vyjít ze současně těžko řešitelných problémů 
občanského práva, které jsou vyjádřeny nejlépe rozporem 
mezi § 19a občanského zákona a reálnou praxí, ve které 
zřizovatelé ovlivňují (a musí ovlivňovat) zřízené právnické 
osoby, zejména svoje „pobočky“.
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2. Teze  k právnickým osobám vzniklým sdružováním 
občanů

Část 1 - statusová 

I.

Pokud se skupina nejméně tří občanů shodne na tom, že pro 
naplňování jejich společného zájmu je vhodné vytvořit práv-
nickou osobu (sdružení), má právo tak bez dalšího učinit.

II.

Založení právnické osoby skupinou fyzických osob je prove-
deno zakladatelským aktem, který má písemnou podobu.

III.

Pokud jde o vytvoření právnické osoby, jejímž cílem je poli-
tická činnost (politické strany nebo hnutí), naplňování nábo-
ženské svobody (církve nebo náboženské společnosti) nebo 
jejímž cílem je podnikání, pak se dále postupuje podle jiných 
tezí (zvláštních zákonů).

Komentář k tezím I. až III.:  

1) První teze konstatuje právo osob, které se shod-
nou bez dalšího založit právnickou osobu. Je formulo-
váno pozitivně, není třeba výslovně stanovit, že k tomu 
není třeba povolení státního orgánu, protože to je 
zřejmé z Ústavy ČR (obdobný odkaz obsahuje současně 
platný zákon proto, že v době přijetí platného zákona 
o sdružování ještě česká ústava neexistovala).

2) To, že jde o účel, který není v rozporu s dobrými 
mravy, nesmí bezprostředně směřovat k páchání trest-
né činnosti atd., považujeme za obecnější tezi, která 
platí pro vznik všech právnických osoba a není třeba ji 
zde opakovat, je jen otázkou, zda ji následně zvýraznit 
v samotném zákoně. 

3) Specifický účel sdružování podle tohoto zákona je
dle teze č. III. upraven ve zvláštních zákonech.  Vy-
cházíme přitom z obecných tezí I. a II., které platí i pro 
výše zmíněné subjekty, jejichž registrace, případně 



69

IV.

Ti, kteří se podílejí na provedení zakladatelského aktu, stávají 
se členy (zakládajícími členy) této právnické osoby (dále jen 
sdružení).

V.

Zakládající členové v zakladatelském aktu stanoví název 
a sídlo sdružení a vymezí jeho cíl. V zakladatelském aktu 
zároveň určí způsob, jak bude dané sdružení spravováno, určí 
názvy jeho orgánů, způsob jejich ustavování a jejich vzájem-
ný vztah a určí, jak bude sdružení zastupováno navenek.

Komentář k tezi IV.: 

To je podstatná změna oproti současně platným pravi-
dlům, nyní se zakládající člen nestává automaticky řádným 
členem. Přitom jde o základní tezi, která souvisí s tím, že 
zakladatel nese významnou odpovědnost v nově vzniklém 
vztahu. Viz dále vazba na tezi VII.

Komentář k tezím IV. až V.: 

1) Podstatnou součástí zakladatelského aktu je deklara-
ce cílů vč. toho, že vznikající subjekt není účelově založen 
jako politická strana nebo hnutí, církev nebo náboženská 
společnost, ani jako podnikatelský subjekt (případně ani 
jako odbory, viz výše). Pro  cíle sdružení je nutné dodr-

vznik a činnost je upravena ve speciálních zákonech. 

4) Tyto teze neřeší problematiku vzniku a působení 
odborů a v tezi III. sledují tradiční dělení subjektů podle 
zaměření na náboženské, politické a zaměřené na vytváření 
zisku. Není nutné toto téma v první fázi na úrovni tezí zatě-
žovat problémem různých pojetí právní úpravy odborů.

5) Pokud se týče práva nebýt nucen ke sdružová-
ní, nepatří do těchto tezí, jde jen o negativní zvýraznění 
obecného práva jednat v mezích zákona pouze ze své vůle 
a vstupovat do práv a závazků na základě svého souhla-
su. Pokud se týče konstatování, že nikdo nesmí být nucen 
ke sdružování, může mít význam deklaratorní a v zákoně 
může být obsaženo.
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VI.

Pokud se zakládající členové rozhodnou, že nabídnou člen-
ství ve sdružení dalším osobám, mohou tak učinit a mohou 
v zakladatelském aktu stanovit podmínky pro přijetí dalších 
členů.

VII.

Zakladatelský akt je nově vzniklou právnickou osobou (sdruže-
ním) neprodleně nahlášen příslušnému registračnímu místu.

Komentář k tezi VII.: 

1) Pro založení právnické osoby tohoto typu je 
podstatný zakladatelský akt, důraz je zde kladen na sa-
motný úkon a nikoli na vzniklou listinu, natož její admi-
nistrativní potvrzení. Vzniklá listina tedy nemá nějakou 
předepsanou podobu, jen musí obsahovat náležitosti 
podle teze V. Tím se celkově řeší i vztah k registračnímu 
orgánu, pokud vznikne spor o registraci, nic to nemění 
na zakladatelském aktu jako takovém. Základní povin-
ností nově vzniklé osoby je nahlásit zakladatelský akt 
registračnímu místu a doložit, že proběhl, nikoli poslat 

Komentář k tezi V. a VI.:

1) Upřesňují se zde náležitosti jednání zakládajících 
členů při aktu založení právnické osoby. Jako povinnost 
je zde určeno pouze to, co je nutné k zajištění věrohod-
nosti vzniklé právnické osoby vůči třetím osobám. 

2) Právo stanovit podmínky při přijímání členů je 
zaručeno. Je třeba odmítnout takové pojetí, které ome-
zuje zakladatele a následně vzniklé sdružení ve stano-
vování podmínek členství. 

žet negativní vymezení - nikoli pozitivní, které se vždy 
nabízí k potenciálnímu oktrojování činnosti z pozice 
státních orgánů.

2) Pokud by sdružení vyvíjelo činnosti, které jsou 
podle zákona určeny jen a pouze pro jiné typy subjek-
tů, není to věcí této úpravy, ale příslušných speciálních 
zákonů.
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VIII.

Informace o názvu, sídlu, vymezení cíle a orgánech, které 
mají právo zastupovat sdružení navenek vč. personálního 
obsazení jsou veřejné a  sdružení je uveřejňuje způsobem 
obvyklým. V přiměřeném čase zveřejňuje sdružení též změny 
v těchto údajích.

IX. 

V zakladatelském aktu mohou být upraveny též náležitosti 
související se zánikem sdružení. Pokud tomu tak není, po-
stupuje se při zániku sdružení obdobně jako v případě jiných 
právnických osob.

Komentář k tezi VIII.: 

1) Předpokládá se, že sdružení poskytuje veřejnosti 
základní informace o své struktuře v míře obvyklé. Posky-
tovat tyto informace veřejnosti není totožné s poskytová-
ním informací dle předchozí teze. Předchází se tím řadě 
komplikací.

2) Další informace - o činnosti, hospodaření atd. posky-
tuje sdružení jen pokud se deklaruje jako otevřené veřejné 
kontrole, viz teze XII.

registračnímu orgánu danou listinu. Registraci právnické 
osoby není možno zaměňovat za formální akceptování její 
„zřizovací listiny“ nebo obdobného dokumentu.

2) Tato teze také zvýrazňuje, že vzniklé sdružení má 
obecně formulovanou povinnost nahlášení určených údajů 
registračnímu místu, která však není nijak určena jako 
časová lhůta kontrolovaná jakýmkoli orgánem státu. Sdru-
žení nese samo odpovědnost za to, pokud v důsledku jeho 
prodlení v této věci vznikne škoda. Tuto tezi považujeme za 
zásadní. Stanovení pořádkové lhůty může být jen zdánlivě 
nevinné, současný trend v legislativě však přináší postupné 
opouštění zásady přiměřenosti jednání, což snižuje význam 
vlastního jednání, odpovědnost  při jednání je nahrazována 
formalistním dodržováním vyžadovaných postupů, termínů 
a procedur. Výsledkem je, že  se postupně zvyšuje důraz 
na kontrolní funkce státu a namísto jasných a přehledných 
zákonů se vrší nepřehledné množství ustanovení předepisu-
jících náležitosti jednání a jejich ověřování.
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X.

Členem sdružení mohou být právnické osoby, sdružení však 
vždy musí být založeno nejméně třemi fyzickými osobami.

XI.

Pokud klesne počet členů sdružení - fyzických osob pod tři, 
má sdružení povinnost uvést to neprodleně v informacích dle 
teze VIII.  Sdružení, které nemá ani jediného člena - fyzickou 
osobu - zaniká. 

Dílčí teze k tezi XI.

XI. a

Není-li zánik sdružení upraven ve vnitřních normách sdružení 
a není-li pro tuto příležitost sdružením určena osoba likvidá-
tora, zajišťuje likvidaci sdružení obec, ve které má sdružení 
sídlo.

XI. b

Nemělo-li sdružení žádné ekonomické aktivity, zaniká bez 
likvidace.

Komentář k tezím X. a XI.: 

1) Statusová část tezí musí řešit případy, kdy počet 
členů sdružení - fyzických osob - klesne pod stanovenou 
mez. Navržený způsob úpravy v tezích X. a XI. je vázán 

Komentář k tezi IX.: 

Úprava zániku sdružení není v rámci zakladatelské-
ho aktu nutná.

Komentář k tezi X.:  

Tyto teze vycházejí ze základního práva zaručeného 
ústavou občanům, nikoli z právní úpravy osob občan-
ským zákoníkem. Pro režim sdružování právnických 
osob je třeba vytvořit jiné zadání.



73

Část 2 - prováděcí

XII.

Sdružení se může deklarovat jako otevřené veřejné kontrole. 
V takovém případě obvyklou formou (v obvyklé skladbě a po-
drobnosti) zveřejňuje základní údaje o své činnosti a hospo-
daření, zpravidla ve výroční zprávě.

XIII.

Zákonem se stanoví limity pro počet zaměstnanců sdružení 
a celkový obrat hospodaření sdružení, při jejichž překročení 
musí sdružení splňovat všechny podmínky pro vedení účet-
nictví atd. stanovené pro právnické osoby.  Sdružení, která 
nenaplňují tyto stanovené limity, požívají úlevy v rozsahu, 
který je určen zákonem.

Komentář k tezi XII.: 

1) Deklarace otevření se veřejné kontrole je chápána 
jako základní podmínka pro to, aby sdružení mohlo přijímat 
dary s daňovým zvýhodněním a využívat ostatní daňové 
a podobné výhody. 

2) Použitá formulace „obvyklou formou“ opět klade důraz 
na přiměřenost jednání, nikoli na formálně vytvořený předpis 
určující ty nebo ony detaily, četnost zveřejňování atd.

na význam zakladatelského aktu sdružení jako projevu vůle 
alespoň tří fyzických osob. 

2) Problematiku právnických osob (jako členů sdružení 
fyzických osob) řeší tento návrh odlišně od současné úpravy. 
Práva a povinnosti členů - fyzických osob nelze dle těchto 
tezí zcela převést na právnické osoby. Sdružování právnic-
kých osob jako takové by měla řešit jiná právní norma.

3) Likvidace podle obchodního zákoníku je náklad-
ná a náročná záležitost, která je v podstatě brzdou pro 
volné a svobodné uplatňování sdružovacího práva. Proto 
se navrhuje, aby v případech, kdy sdružení nemělo žádné 
ekonomické aktivity (žádný majetek), mohlo zaniknout bez 
likvidace. 
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XIV.

Zákonem se stanoví soudní ochrana člena sdružení, pokud je 
v nějakém nesporném ohledu závislý na rozhodnutí sdružení.

Závěr 

Na první pohled je zřejmé, že předložené teze se v mno-
hém blíží tomu, jak je zpracován současně platný zákon 
o sdružování občanů. Ten vznikl v období těsně po r. 1990 při 
velkém legislativním pohybu neseném optimismem a důvě-
rou, ze které vycházejí i tyto teze - že legislativní základ pro 
činnost právnických osob vzniklých sdružování musí být co 
nejobecnější, nejvolnější, aby tak bylo možné využít co nej-
více přirozených mnohotvárných aktivit občanů ve veřejném 
prostoru.

Řada komentářů k jednotlivým tezím (v tomto smyslu 
obhajoby liberálních východisek sdružovacího zákona) vznikla 
v rámci interního připomínkového kola, při kterém byly tyto 
teze doformulovány. Nett děkuje všem účastníkům této inter-
ní diskuse. V obsáhlých komentářích se může jevit, že někte-
ré teze poněkud postrádají na důraznosti, protože jsou jen 
minimálně komentovány - přitom však může jít o teze klíčové 
(např. teze XII.), v rámci interní diskuse ale byly vnímány 
jako samozřejmé, bezproblémové. To však vůbec nemusí 
platit při širší diskusi, pro kterou je tento materiál zpracován 
a jejímž výsledkem by mělo být zadání pro tvorbu jakéhokoli 
dalšího věcného záměru zákona nebo novely, která by měla 
upravovat současně platný zákon o sdružování.

Komentář k tezi XIII.: 

Dnes to řeší zákon o účetnictví, příp. o DPH.

Komentář k tezi XIV.: 

Existuje řada sdružení, které vykonávají odbornou 
činnost charakteru certifikace apod., při které je třeba
výslovně zajistit členovi práva soudní ochrany před 
rozhodnutím sdružení v situaci, kdy obě strany nevy-
stupují v rovném vztahu. 0becné právo soudní ochrany 
v občanskoprávních vztazích tím zůstává nedotčeno.
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3. Základní teze pro diskusi o právní úpravě majet-
kové právnické osoby

Úvod

Právní úprava nadací, jak byla v časovém tlaku přijata 
před chystaným rozdělováním prostředků z Nadačního inves-
tičního fondu, měla nesporný význam - výrazně se díky ní 
snížil počet nefunkčních nadací a celkově zpřehlednilo nadač-
ní dění. Zůstává však předmětem pochybností, zda dlouhodo-
bě nevyvstávají do popředí spíše negativní souvislosti spoje-
né s touto úpravou. Dosavadní debaty o případné novelizaci 
zákona o nadacích se zaměřují vždy na ten či onen, byť 
významný detail a doposud se prakticky nediskutovalo o cel-
kovém konceptu nadačního zákona, jak byl zvolen a přijat.

Ani v rámci kontinentální Evropy neexistuje shoda o tom, 
jak právně upravovat nadace - majetkové právnické osoby. 
Roli zde hraje místní tradice, vnější souvislosti, významná je 
přitom také úprava pro církevní majetkové právnické osoby 
atd. Majetkové právnické osoby jsou mnohotvárné a většina 
právních řádů evropských zemí tuto mnohotvárnost respek-
tuje. Jiná je situace u nás. Po desetiletích faktické neexisten-
ce majetkových právnických osob byla přijata právní úprava 
velmi úzká a omezující, náš nadační zákon je restriktivní 
(a navrhovaná úprava v rámci návrhu rekodifikace občan-
ského zákona ještě větší měrou). K původní mnohotvárnosti, 
tak jak vznikla v evropské tradici, se u nás již nelze vrátit, 
můžeme však na právní úpravu majetkových právnických 
osob vznést jeden zásadní požadavek: aby umožňovala vznik 
pokud možno co nejširšího spektra majetkových právnických 
osob a umožňovala širší škálu jejich aktivit. Na rozdíl od 
různých lobby, které se snaží, aby byl zákon o nadacích ušit 
„jim na míru“, se snažíme dokázat, že nejlepší by byla tako-
vá právní úprava, která by umožňovala přiměřenou činnost 
všem typům majetkových právnických osob. Jsme vedeni 
přesvědčením, že stát by měl v zákonech především vytvářet 
podmínky pro aktivity lidí, a nikoli je omezovat podle mo-
mentální politické úvahy o výhodnosti toho či onoho.

K diskusi proto předkládáme základní teze o obecné právní 
úpravě pro majetkové právnické osoby. Ty by v rámci veřejné 
diskuse měly být doformulovány tak, aby o jejich struktuře 
a smyslu bylo dosaženo co nejširší shody a aby také bylo 
možné na základě jasně formulovaných výhrad koncipovat 
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teze alternativní. Přinášíme návrh jednoznačného konceptu, 
který je v každé dílčí tezi zargumentován. Výsledkem disku-
se by tedy měla být větší či menší modifikace předloženého
konceptu, a zároveň pravděpodobně i formulace konceptů ji-
ných, alternativních tak, aby mohly být vzájemně porovnány.

Nejde přitom vůbec o návrh legislativní techniky. Zákon 
může být v legislativně-technickém smyslu „napsán“ různě. 
V tomto textu je upřednostněna vlastní obsahová souvislost, 
mimo jiné právě proto, aby diskuse nesklouzly ke sporům 
o jednotlivé právní formulace, nestaly se nepřehlednou změtí 
a udržely se celkové kontexty. Odstrašujícím příkladem pro 
takovéto „zploštění“ je existující diskuse o nadačním jmění 
a jeho výši. Nejprve je třeba dosáhnout jasného vhledu v tom, 
jak vůbec chápat nadační jmění a zda jeho výše je a nebo není 
statusovou otázkou, a jaké souvislosti přináší to či ono řešení. 
Přitom každé stanovisko k této věci by mělo být vnitřně konsi-
stentní - není možné zastávat v otázce nadačního jmění nějaký 
dílčí pragmatickou úvahou zdůvodněný názor, a přitom v jiném 
detailu se stavět za úpravu, která je s prvním přístupem vnitř-
ně rozporná a dříve nebo později přinese praktické problémy.

Účelem tohoto podkladu není teoretizovat - jde o to dobře 
teoreticky připravit a vnitřně ujednotit stanoviska. Materiál, 
který předkládáme, má za cíl rámcově shrnout požadavky na 
právní úpravu nadací tak, aby právní úprava byla vyvážená 
- zajišťovala oprávněné zájmy třetích osob (nadace musí být 
jako subjekt věrohodná pro dárce i pro ty, s nimiž vstupuje 
do jiných vztahů), zajišťovala potřebnou míru kontroly ze 
strany státu tam, kde stát poskytuje daňové úlevy nebo po-
dobná zvýhodnění proti jiným právnickým osobám, a zajišťo-
vala dostatečnou veřejnou kontrolu tam, kde je to v souladu 
s přáním dárce nebo rozhodnutím dané nadace.

Uvedení do obsahu tohoto materiálu

Navržené teze pro právní úpravu majetkových právnic-
kých osob jsou rozděleny na dvě části - vlastní statusovou 
část a na technickou (prováděcí) část. Ke každé tezi nebo 
vzájemně úzce provázené skupině tezí je připojena základ-
ní argumentace. Dodatek pak shrnuje praktickou podobu 
různorodého pole možných podob subjektů, který by takto 
strukturovaná norma vytvořila. Záměrně jsme se nepřizpůso-
bili běžnému legislativnímu postupu, aby tak byla zachována 
logika principů, vycházejících ze základních lidských práv.
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Část 1 - statusová 

I.

Každý má právo založit majetkovou právnickou osobu jako 
samostatný subjekt, kterému ústavní pořádek a právní řád 
přiznává způsobilost k právům a povinnostem, pokud k tomu 
poskytne svůj majetek, a zároveň určí účel, pro jaký majetek 
poskytuje. Může tak učinit za svého života ke konkrétnímu 
datu, případně se tak může stát později pravomocným vyko-
náním poslední vůle. Může se tak stát také na základě aktu 
právnické osoby.

II. 

Každý má právo darovat majetkové právnické osobě svůj 
majetek a nebo svůj majetek předat do správy majetkové 
právnické osobě. Může tak učinit za svého života ke konkrét-
nímu datu a nebo k datu své smrti. Může se tak stát také na 
základě aktu právnické osoby.

Komentář k tezi I.: 

1) Rozdíl mezi majetkem spravovaným korporací nebo 
jinak účelově vymezeným majetkem, který není právním 
subjektem (ale např. nesamostatným fondem), a majetko-
vou právnickou osobou spočívá v prokazatelné vůli zaklada-
tele (dárce), aby o konkrétním nakládání s daným ma-
jetkem rozhodoval k tomu určený orgán daného subjektu 
s tím, že takové přenesení práva rozhodovat o majetku je 
při zachování daných podmínek nevratné.

2) To, že jde o účel, který není v rozporu s dobrými 
mravy, nesmí bezprostředně směřovat k páchání trestné 
činnosti atd., považujeme za obecnější tezi, která platí pro 
vznik všech právnických osob, a není třeba ji zde opakovat. 

3) To, že je možné i jinak omezit účel (např. majetková 
právnická osoba by neměla vykonávat „politickou“ činnost), 
není věcí těchto tezí, ale právní úpravy ve speciálních záko-
nech (ve smyslu zvoleného příkladu pak toto musí konsta-
tovat zákon o politických stranách).

4) To, že nesmí jít o takové určení majetku, jehož úče-
lem by bylo dosažení podnikatelského zisku, ze kterého by 
měly prospěch jiné osoby než založená majetková osoba, 
je upraveno v tezi VI.
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III.

Dárcovské určení majetku podle teze I. je konstitutivním 
aktem a zavazuje právnickou osobu jako celek, tj. jak co do 
formulace zadání pro její jednání, tak co do způsobu konsti-
tuce jejích orgánů; dárcovské určení majetku podle teze II. 
je zavazující pouze vzhledem k použití tohoto konkrétního 
majetku a jeho výnosů.

IV.

Na majetkové převody podle teze I. a II. se pohlíží obdob-
ně jako na převody mezi osobami blízkými a jsou z hlediska 
daňového zvýhodněny.

Komentář k tezi II.: 

1) V této tezi se neřeší, zda darování nebo předání 
majetku může dárce podmínit splněním podmínky, při 
jejímž nesplnění je dar vrácen atd., to je věc násled-
ných technických řešení, zejména v konkrétní  úpravě 
zakládací listiny, jak je formulována v závěti atd.

2) Tato teze vychází z vlastního aktu dárce, proto 
se zde neřeší otázka, za jak dlouho po smrti bude dar 
v rámci dědického řízení majetkové právnické osobě 
převeden.

Komentář k tezi IV.:  

Význam této teze spočívá v odlišení tohoto typu pře-
vodu majetku pro potřeby daňových zákonů, nepovažu-
jeme však za vhodné se zde přímo odkazovat na § 473 
platného občanského zákoníku, který vymezuje „první 
skupinu“ dědiců a vytváří tak rámec pro daňový zákon.

Souhrnný komentář k tezím I. až IV.: 

1) Majetková právnická osoba je nesporně typ práv-
nické osoby, které existují v právním řádu evropských 
zemí v návaznosti na tradici římského práva a vývoj 
od středověku. Věcí diskuse je pouze to, jakou právní 
úpravu pro majetkové právnické osoby stát přijme, 
a nikoli zda existenci majetkových právnických osob 
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V.

Zákonem se stanoví, na které výnosy z majetku majetkové 
právnické osoby se vztahují zvýhodnění z hlediska daňových 
zákonů.

VI.

Zákonem se stanoví, jak jsou omezena práva majetkové 
právnické osoby vlastnit majetek tak, aby tato právnická oso-
ba nemohla svojí majetkovou účastí nebo jiným obdobným 
způsobem ovládat podnikatelské subjekty nebo významně 
ovlivňovat jejich činnost.

umožní. Proto při návrhu základních tezí vycházíme z de-
klarovaného práva fyzických i právnických osob zakládat 
majetkové právnické osoby a převádět na existující práv-
nické osoby svůj majetek nebo jim ho předávat do správy. 

2) Jako nepodstatná je ponechána stranou otázka ve-
likosti majetku, se kterým právnická osoba vzniká (stejně 
tak jako ve velké části evropských úprav majetkových 
právnických osob). Je možné předpokládat (v souladu 
s právní tradicí) přiměřenost majetku a účelu.

Komentář k tezi V.: 

Na rozdíl od nabytí majetku může být na výnosy majet-
ku majetkové právnické osoby nahlíženo různě. Vzhledem 
k tomu, že v první (statusové) části tezí není řešena otázka 
vlastního jednání majetkové právnické osoby, teze V. 
pouze konstatuje, že jde o věc, která se posuzuje jinak než 
přijetí majetku dle teze IV.

Komentář k tezi VI: 

Majetková právnická osoba musí mít jasný vztah k ma-
jetku, který drží,  a může s ním přiměřeně nakládat za úče-
lem udržení jeho hodnoty nebo za účelem jeho zhodnocení. 
Majetková právnická osoba se však nemůže bez omezení 
účastnit tržní soutěže jako podnikatelský subjekt. 
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VII.

Majetková právnická osoba vzniká za splnění podmínek dle 
zákona registrací. Zákonem jsou vymezeny podmínky, při 
jejichž splnění je majetková právnická osoba registrována, 
nesmí však jít o podmínky, které by mohly vést ke znevýhod-
nění některých dárců podle teze I. a II.

Dílčí teze k tezi VII.

VII.a

Registraci provádí k tomu příslušný soud a to na základě za-
kladatelské listiny, která obsahuje

• název a identifikaci majetkové právnické osoby
• identifikaci osoby (osob) zakladatele
• identifikaci majetku, který je vkládán do vznikajícího  

subjektu
• účel, na který má být tento majetek nebo jeho výnosy pou-

žit, a případně způsob, jak může být tento účel modifikován
• způsob, jak jsou ustavovány a personálně obsazovány  

orgány majetkové právnické osoby

VII.b

Registraci podléhají všechny významné změny – obsazení 
orgánů, změna cíle atd.; navýšení majetku podléhá registraci 
jen tehdy, pokud si to smluvně zajistí dárce nebo pokud o to 
daný subjekt požádá.

Komentář k tezi VII.: 

Předpokládáme v souladu se současnou úpravou, že 
pro vznik majetkové právnické osoby je podstatná její 
registrace, zákon však musí stanovit jen základní okruh  
nutných podmínek, které je třeba splnit.

Komentář k dílčím tezím VII.a a VII.b: 

Vymezení majetku zpravidla neslouží jako přesný 
popis majetkové podstaty dané majetkové právnické 
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VIII.

Majetková právnická osoba vstupuje do práv a závazků jen 
s těmi omezeními, která vyplývají z vůle zakladatele a pří-
padně konkrétního dárce při určení majetku, který majetková 
právnická osoba získá, a dále s omezeními podle zákona, 
která mají za cíl: 

1) zajistit transparentnost a kontrolu souladu využití majetku 
s vůlí dárce, pokud je předpoklad, že takovou kontrolu nemů-
že provádět dárce sám

2) neumožnit takový majetkový pohyb, na kterém by se 
mohly obohatit osoby, podílející se na rozhodování majetkové 
osoby a nebo osoby blízké.

Komentář k tezi VIII.: 

1) Omezení činnosti majetkové právnické osoby nebo 
stanovení jejích povinností musí být odůvodněné, proto je 
deklarováno, že omezení majetkové právnické osoby může 
být provedeno jen v nezbytné míře a jen z vyjmenovaných 
důvodů. 

2) Zároveň se zde zvýrazňuje, že podstatný vliv na 
omezení (vymezení) činnosti nadace mají (vymezí-li si to 
tak v darovacích smlouvách) dárci. 

3) Význam veřejné kontroly je svázán s vůlí dárce 
a to tak, aby bylo zřejmé, že veřejná kontrola bez dalšího 
nahrazuje kontrolu dárce tam, kde to buď jde nad rámec 
běžných ustanovení darovacích smluv, nebo jde o dárce, 
který již zemřel.

4) Zákonem by měla být omezena možnost, která by 
vedla k obohacování konkrétních, na správě majetkové 
právnické osoby zainteresovaných osob. 

5) Naproti tomu by zákon neměl řešit problematiku od-
povědnosti za zneužití, nedbalost apod., protože to je věc 
obecných norem.

osoby, ale jako obecná informace o povaze a minimální 
výši majetku, který je k dispozici pro naplňování daného 
cíle.
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Dílčí teze k tezi VIII. 

VIII.a

Zemře-li nebo zanikne-li dárce nebo je-li oprávněné se do-
mnívat, že není  schopen provádět kontrolu nakládání s ma-
jetkem, který do majetkové právnické osoby vložil, musí 
majetková právnická osoba při použití tohoto majetku zve-
řejnit úmysl dárce a způsob použití tohoto majetku nebo jeho 
výnosů.

IX. 

Majetková právnická osoba vždy informuje veřejnost obvyk-
lou formou o svém hospodaření ve výroční zprávě.

X.

Pro majetkové právnické osoby, které vznikají z prostředků 
veřejných rozpočtů, platí samostatná právní úprava.

Komentář k dílčí tezi VIII.a: 

Vůle dárce omezit veřejnou kontrolu nemůže vést 
ke stavu, ve kterém  neexistuje žádná kontrola shody 
jednání orgánů majetkové právnické osoby s vůlí dárce.

Komentář k tezi IX.: 

Základní údaje o hospodaření majetkové právnic-
ké osoby a jejím majetku by ze své povahy měly být 
veřejné bez ohledu na to, jestli se daná právnická osoba 
rozhodne otevřít veřejné kontrole nebo ne. Předpoklá-
dáme, že všechny tyto údaje by měly být přístupné 
běžnou formou ve veřejné sbírce listin.

Komentář k tezi X.: 

Statusová problematika u subjektů vzniklých na 
základě rozhodnutí státní exekutivy a nebo územních 
samospráv je složitější a v této části tezí ji není možné 
komplexně řešit.
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Celkový komentář k první (statusové) části

V tomto okruhu základních tezí se vyčerpává vlastní sta-
tusová část normy. Není přitom třeba řešit otázku povinnosti, 
příp. minimální výše nadačního jmění, problematiku daňovou, 
pokud se to týká grantů - darů, které majetková právnická 
osoba poskytuje, problematiku posuzování cíle nadace nebo 
jejích nákladů na provoz či povinného grantování části výno-
sů majetku majetkové právnické osoby atd.  

To vše je třeba upravovat až v dalším kroku a jen pro 
takové majetkové právnické osoby, které budou splňovat jimi 
zvolený právní režim spojený s úlevami, tzn. dobrovolně na 
sebe vezmou zákonem stanovené povinnosti. Ani tyto povin-
nosti by ale neměly být věcí libovůle, ale měly by vycházet ze 
stejného konceptu jako základní statusové teze.

První (statusová) část normy má svůj smysl jen v tom, 
aby zajistila nezbytné podmínky pro vznik a činnost právnic-
ké osoby, která ve své činnosti nevyžaduje žádné zvláštní 
daňové úlevy, a právní norma tak v této části naplňuje právo 
každé osoby vytvořit nebo svým majetkem podpořit majetko-
vou právnickou osobu.

V druhé části (prováděcí) pak jsou vytvářeny podmínky 
pro to, aby se majetkové právnické osoby mohly (podle vůle 
zakladatele nebo svých orgánů) přihlásit k jistému typu čin-
nosti a deklarovat otevřenost veřejné kontrole.

Část 2 -  technická,  prováděcí

XI.

Majetková právnická osoba se může veřejně deklarovat jako 
otevřená veřejné kontrole.  Přitom se zavazuje, že bude plnit 
tyto podmínky:

1) bude zveřejňovat základní okruh informací o svých výda-
jích a o osobách a projektech, které podpořila ve stanoveném 
rozsahu a podrobnosti

2) bude obdobně informovat o svých aktivitách ve formě 
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zprávy o činnosti ve stanoveném rozsahu a podrobnosti

3) bude informovat o tom, pokud okruh příjemců její podpo-
ry je nějakým významným způsobem spojen se zakladate-
lem nadace nebo konkrétním dárcem, a obdobně, pokud její 
činnost je zaměřena na nějaký vymezený okruh příjemců, 
který je významným způsobem spojen se zakladatelem nebo 
dárcem. 

XII.

Majetková právnická osoba, která se deklaruje podle před-
chozí teze jako otevřená veřejné kontrole a která podle části 
C předchozí teze nepodporuje uzavřené okruhy příjemců 
spojené s dárcem, má právo na daňová zvýhodnění ve vyme-
zeném rozsahu.

XIII.

Zákonem se stanoví, po jakém období dodržování deklaro-
vaných podmínek může daný subjekt změnit své rozhodnu-
tí  podle teze XI. a jaká jsou omezení pro daňový režim při 
nakládání s majetkem, získaným před provedenou změnou.

Komentář k tezi XI.: 

Tyto tři základní okruhy otevření se veřejné kont-
role umožňují dostatečně potenciálnímu dárci, aby si 
vytvořil pravdivý obraz o činnosti subjektu, který hodlá 
podpořit. Slovo „přitom“ v tezi XI. se váže na deklaraci 
otevřenosti veřejné kontrole. To je třeba odlišit od úpra-
vy obohacení podle VIII.b.

Komentář k tezi XII.: 

Daňové úlevy jsou poskytnuty všem, kteří působí 
veřejně, není třeba nějak pozitivně vymezovat jejich 
veřejnou prospěšnost. Ta je vymezena pouze tím, že 
nelze podporovat uzavřené okruhy osob spojených 
s dárcem. Na daňové úlevy tak nedosáhne např. firemní
nadace podporující zaměstnance podniku. Zákon ne-
musí obsahovat žádné úpravy, související s porušením 
tohoto režimu, neboť na tyto případy platí ustanovení 
příslušných daňových zákonů.
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XIV.

Režim dané právnické osoby a veškeré údaje podle teze XI. 
jsou veřejné přístupné.

XV.

Majetková právnická osoba se může veřejně deklarovat jako 
nadace nebo jako negrantující nadace (majetková právnická 
osoba podobná dnešní OPS).

Komentář k tezi XIII.: 

Je třeba zajistit, aby majetkové právnické osoby ne-
využívaly tuto možnost rozdílných právních režimů a její 
změny účelově.

Komentář k tezi XIV.: 

Jde o doplňující údaje ve veřejné sbírce listin podle teze 
IX.

Souhrnný komentář k tezím XII. - XIV.:  

1) Navržené teze, podle kterých se mění postavení 
daného subjektu závaznou deklarací, jsou návrhem na 
jednoduché a praktické řešení otázky, jaký okruh subjektů 
má získat daňové úlevy. Na rozdíl od formulování nějakých 
fixních kriterií, jejichž naplněním je získán status veřejné
prospěšnosti, jde o postup, který zvyšuje význam veřejné 
kontroly, vyhýbá se řadě komplikací a pastí, které s sebou 
nese ustavení orgánu, který by měl veřejnou prospěšnost 
posuzovat.

2) Odpadají také  složité právní úpravy, související 
s přechodem jedné formy na druhou. Tento koncept před-
pokládá, že deklarací se nic nemění ve statusu subjektu 
(daný subjekt nemění svoji povahu), jen se na daný sub-
jekt vztahují speciální ustanovení prováděcí části zákona.

3) Předpokládá se, že granty, dary a činnosti, které po-
skytne takový subjekt deklarující svoji otevřenost veřejné 
kontrole, jsou pro příjemce osvobozeny od darovací daně. 
Tím se liší postavení tohoto subjektu od jiných majetkových 
právnických osob.
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XVI.

Deklaruje-li se majetková právnická osoba jako nadace, musí 
splňovat zákonem stanovené podmínky při vytváření a sprá-
vě nadačního jmění. 

XVII.

Deklaruje-li se majetková právnická osoba jako negrantující 
nadace, musí splňovat zákonem stanovené povinnosti týkající 
se vnitřní kontroly její činnosti.

Shrnutí

Pro diskusi o komplexní právní úpravě majetkových práv-
nických osob jsme formulovali sedmnáct základních tezí. Pod-
statné také je, že s jejich využitím se může diskuse o právní 
úpravě tohoto tématu odpoutat od konkrétních ustanovení 
zákona či návrhu jeho novelizace. Otevírá se tak prostor pro 
diskusi mezi zastánci různých typů pojetí nadační činnosti. 

Předložený podklad je formulován v důrazu na to, že stát 
v legislativě vymezuje a omezuje právnickou osobu jen rám-
cově a v nejnutnější  míře a o to větší je odpovědnost, kterou 
nesou jednotlivé subjekty, které se na vzniku a jednání ma-
jetkové právnické osoby podílejí. Tím větší je význam veřejné 
kontroly. Přitom odpadají složitosti zákona upravující přechod 

Komentář k tezi XV.: 

Zákon by měl umožnit vznik majetkových právnic-
kých osob, jejichž činnost je specificky spjata s daným
majetkem, který může tvořit například knihovní fond, 
sbírkový fond muzea či galerie, majetek pozemkového 
fondu v přírodní rezervaci, autorská práva nebo jiné 
duševní vlastnictví a nebo i finanční majetek spojený
s tomu odpovídajícím posláním.

Komentář k tezím XIV. - XVI.: 

Předpokládáme, že zákon stanoví ve své prováděcí 
části řadu dílčích povinností spojených se správou jejího 
majetku a omezujících jednání negrantujících nadací 
v té míře, jak si to správa jejího majetku vyžaduje. 
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různých forem a celá řada dnes takřka neřešitelných dílčích 
problematik.

Je zřejmé, že v takové čistotě je prosazení tohoto modelu 
v našem právním řádu v krátkém čase jen těžko představitel-
né. Zvlášť když jsme svědky zcela opačného trendu - omezo-
vání volnosti jednání právnických osob tohoto typu a posilo-
vání státní kontroly nad nimi.

Domníváme se, že pro diskuse o možné právní úpravě je 
nutno zvolit nějaký obecný model, který umožňuje oddě-
lit skutečné statusové otázky od otázek podružných (i když 
někdy aktuálně velmi důležitých), a umožňuje identifikovat
podle typu návrhu cíle dané zájmové skupiny, která návrh 
předkládá. Tento návrh díky své obecnosti umožňuje rozšířit 
diskusi i mimo Českou republiku.

Dodatek:

Zjednodušený přehled typů majetkových právnických 
osob, které takto mohou vzniknout 

Majetková právnická osoba, která se nebude dekla-
rovat jako otevřená veřejné kontrole ani jako nadace, 
ani jako negrantující nadace.

Popis:  
Neodpovídá zcela žádnému typu dnešní právnické osoby, 
nicméně některé existující nadace mají de facto takovou po-
dobu, kterou dosahují velmi formálním plněním svých povin-
ností zveřejňovat údaje o své činnosti. Předložené teze před-
pokládají, že zákon  umožní činnost takovýchto majetkových 
subjektů, ale neposkytne jim daňové výhody při nakládání 
s majetkem. Majetkové právnické osoby tohoto typu existují 
v právu některých evropských zemí a není důvod neumožňo-
vat jejich existenci u nás a vytvářet tak tlak na jejich ukrývá-
ní pod hlavičkou nadací.
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Majetková právnická osoba, která se bude deklaro-
vat jako negrantující nadace (ale neotevřená veřejné 
kontrole).

Popis:  
Forma, která má malý praktický význam, snad např. jako 
soukromá muzeální sbírka apod.

Majetková právnická osoba, která se bude deklaro-
vat jako otevřená veřejné kontrole a nebude se dekla-
rovat ani jako nadace, ani jako negrantující nadace.

Popis:  
Odpovídá dnešním nadačním fondům - navržené teze před-
pokládají, že bude záležet na splnění vymezených podmínek, 
zda získá daňové výhody.

Majetková právnická osoba, která se bude deklaro-
vat jako otevřená veřejné kontrole, a zároveň se bude 
deklarovat jako negrantující nadace.

Popis:  
Odpovídá některým dnešním OPS, pokud mají blízko k majet-
kové právnické osobě.

Majetková právnická osoba, která se bude deklaro-
vat jako otevřená veřejné kontrole, a zároveň se bude 
deklarovat jako nadace.

Popis:  
Odpovídá dnešní nadaci - navržené teze předpokládají, že 
bude záležet na splnění vymezených podmínek, zda získá 
daňové výhody.
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Tuto práci jsme začali konstatováním, že základním vý-
chodiskem je pro nás obhajoba mnohotvárnosti právnických 
osob. Různé typy právnických osob, jak se vytvořily v našich 
dějinách v různých kulturních a společenských souvislostech, 
je možné pouze konstatovat a úkolem právního řádu by mělo 
být především vytvořit podmínky pro to, aby tyto různorodé 
subjekty mohly přispívat k vytváření bohatého společenského 
a kulturního života. Tato bohatost forem nedílně patří k tomu, 
co je v současném evropském kontextu chápáno jako kvalita 
života.

Ukazujeme, že současný trend je jiný, je třeba, abychom 
se brali za to, co považujeme za hodnotné. Stále častěji se 
setkáváme s tím, že se v porozumění právnické osobě smě-
řuje k omezení jejích znaků na znaky ekonomické. To je 
podle nás silně reduktivní a ve svém základu chybné. Domní-
váme se, že pro právnické osoby je podstatné především to, 
že jsou identifikovatelné svým zaměřením, misí, tradicí, skrze
kterou jsou vnímány veřejností, jsou podstatně identifikovány
posláním, se kterým je spojena i forma jejich činnosti. Dů-
věryhodnost dané právnické osoby nelze redukovat na důvě-
ryhodnost v tom smyslu, v jakém zkoumám důvěryhodnost 
obchodního partnera.

Z toho vyplývají i nároky na obecný rámec, který mají pro 
formování a činnost právnických osob dotvářet zákony. Práv-
nické osoby by měly mít možnost, aby se vůči veřejnosti for-
movaly jako subjekty, které se samy a na základě svého roz-
hodnutí otevírají veřejné kontrole, právě proto, že si formulují 
veřejné cíle, tyto cíle sdílejí s druhými a usilují o veřejnou 
podporu. Tuto roli nemůže z povahy věci na sebe převzít stát 
nebo jiný veřejnoprávní subjekt. Skutečnost je dnes však spí-
še taková, že unifikace je státem prosazována u právnických
osob, které jsou na státu nezávislé, ale vlastní subjekty stát 
zřizuje se stále větší chaotičností. Ti, kteří volají po zvýšení 
přehlednosti, jsou velmi často motivováni nekoncepčním a ne-
systémovým postupem státu tam, kde je suverénem (zřizova-
telem) sám. Chaos v našem právním řádu nezpůsobují právní 
formy s velkou tradicí, ale naopak právní formy konstruované 
téměř bez elementárních souvislostí pro ten který aktuální 
účel – vědecké, školské, zdravotní atd.  

část VII. 
závěr
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Proto se v tomto smyslu kniha okrajově zabývá i rolí státu 
jako suveréna při vytváření právnických osob, které působí 
podobně jako neziskové organizace. Z pochopitelného důvodu 
se naopak prakticky nezabývá právnickými osobami obchod-
ního a podnikatelského typu.

Význam zpracovaných tezí – konkrétních výstupů

Obecné vymezení celého pole právnických osob a několik 
hlubších sond směřujících k odkrytí povahy jednotlivých typů 
právnických osob je ještě rozšířeno základními tezemi, ve 
kterých je formulováno zadání pro tvorbu příslušných záko-
nů – návrhy východisek pro zpracování věcného zadání pro 
tvorbu příslušných zákonů. V tom postupujeme čistě věcně, 
bez ohledu na politické ohledy. Formulujeme prostě zásady 
pro právní úpravu, která by odpovídala našemu porozumění 
významu a smyslu mnohotvárných právnických osob v mo-
derní evropské společnosti. Domníváme se totiž, že dokud 
nebudeme mít jasnou a vydiskutovanou představu o tom, co 
by bylo skutečně dobré a vyhovující, nejsme ani dostatečně 
vybaveni k tomu, abychom vstupovali do diskuse s těmi, kte-
ří prosazují unifikaci veřejného prostoru, ekonomický pohled
na právnické osoby a veškeré porozumění vztahům redukují 
na vztahy obchodního typu. Naše teze nejsou zpracovány pro 
všechny významné typy právnických osob do stejné hloubky 
- ani to nebylo naším cílem. Vytvářejí však alespoň základ-
ní kostru, která umožňuje diskusi nad zadáním zákonů dřív, 
než jsou bez porozumění souvislostem zformulovány od sebe 
oddělené „věcné záměry“ různých zákonů, nebo naopak, než 
se začne konstruovat nějaký zásadní zásah do současného 
stavu, jak ho představoval zveřejněný návrh rekodifikace ob-
čanského zákoníku. Komplex „tezí“ ukazuje k obsahu, mate-
rii, ve které by se měla hledat shoda dříve, než bude hledáno 
technické řešení. Diskuse o tom, jak by měla vypadat právní 
úprava, nesmí začínat politickou úvahou o reálnosti toho či 
onoho. Jako minimum mělo být zachováno vědomí o tom, že 
diskuse probíhá na dvou úrovních, přičemž primát nemůže 
mít rovina technická a reálně-politická.  

Z tezí, které uvádíme v závěrečné části knihy, pak je také 
patrné, že aktuální spor ve skutečnosti není veden o to, zda 
rekodifikovat občanský zákoník nebo ne a zda do něj sloučit
všechny speciální zákony k jednotlivým typům právnických 
osob nebo ne. Jde o to nejprve otevřít diskusi o zadání. Ob-
sáhlý „kodex“ o několika tisících stranách nebo řada speciál-
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ních zákonů – to je jen otázka technického řešení. Samozřej-
mě že kodex se jako nástroj spíše nabízí k tomu egalizovat, 
unifikovat, zatímco speciální zákony vyjadřují respekt k mno-
hotvárnosti. Nic však nebrání tomu, aby rozsáhlý kodex byl 
otevřený pro mnohotvárnost právnických osob, stejně tak 
nejsou dílčí zákony zárukou, že dílčí úpravy budou pro mno-
hotvárnost otevřené a budou ji respektovat.
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