
Veřejná prospěšnost – úprava v občanském zákoníku – přehled některých změn.  
 
 
Návrh úpravy veřejné prospěšnosti v Občanském zákoníku přináší některá nová témata, a 
proto jsme pro vás připravili jejich základní přehled. Jde o §146 – 152 návrhu.  
 
Dovolujeme si připomenout, že jsme již o návrhu statutu veřejné prospěšnosti diskutovali, a to 
v souvislosti s přípravou věcného záměru zákona. Do návrhu nového Občanského zákoníku 
však byla zapracována nová ustanovení, která rozšiřují původní úpravu veřejné prospěšnosti.  
 
Ustanovení přinášejí obecnou definici znaků veřejně propěšného statusu, který by měl 
právnické osobě zapsat orgán veřejné moci (například soud) v případě, že právnická osoba 
prokáže znaky stanovené v §146. Na základě toho se zapíše status do veřejného rejstříku. 
Status by měl přinést i další výhody, například daňové či jiné fiskální, jejich podobu však 
stanoví až speciální zákony. Ty nejsou předmětem úpravy v Občanském zákoníku.  
 
 
Konkrétní úprava:  
 
1. Zápis statusu veřejné prospěšnosti:  
 
Forma zápisu statusu veřejné prospěšnosti bude po splnění všech podnímek. Status bude 
přiznávat automaticky orgán veřejné moci po splnění všech administrativních podmínek. 
Orgán veřejné moci (což je i soud) status zapíše vždy, budou-li naplněny podmínky zákona. 
Takto je to zakotveno i ve věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Orgánem 
veřejné moci může být i soud, kdo to bude, bude stanoveno v souvislosti s dalšími předpisy o 
rejstřících, které upraví veškerou rejstříkovou agendu.  
 
Pro nově vznikající organizace bude platit úprava, která jim umožní splnit požadavky již při 
vzniku -  § 148 odst. 2. Nově vznikající právnické osoby, které požádají o status veřejné 
prospěšnosti, dokáží splnění stanovených podmínek svými statutárními dokumenty 
(zakládacími listinami, stanovami apod.). 
 
 
2. Poctivé zdroje dle §148 
V úpravě veřejné prospěšnosti je definována čistota zdrojů. Poctivým zdrojem jsou myšleny 
zdroje, které jsou  v souladu se zákonem. Splnění všech podmínek pro zachování statusu 
veřejné prospěšnosti se bude prokazovat každý rok. Nejde o umožnění praní peněz, nýbrž o 
jistotu dárce i obdarovaného o lhůtách po kterých již nemusí archivovat veškeré doklady, 
nestanoví-li jiný zákon jinak. Termín „nepoctivý zdroj“ je také uveden v platném znění 
občanského zákoníku.  
 
3. Každoroční dokládání plnění podmínek statusu veřejné prospěšnosti.  
 
§ 149 stanoví, aby každá právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti nejpozději do 
konce každého kalendářního roku prokázala splnění podmínek pro zachování tohoto statusu, 
ledaže se jedná o skutečnosti známé orgánu veřejné moci z jeho činnosti. Toto ustanovení 
umožňuje, podle našeho názoru, nejednoznačný výklad a chtělo by to jasně specifikovat.  
 
 



4. Výhody a nevýhody plynoucí z toho, zda status veřejné prospěšnosti organizace bude 
mít.  
§ 152 odkazuje na fakt, že výhody či benefity stanoví až speciální zákony. Ty v tuto chvíli 
nejsou součástí Občanského zákoníku.  
 
 
5. V čem se liší úprava veřejné prospěšnosti v Občanském zákoníku oproti 
diskutovaném návrhu věcného záměru zákona o veřejné prospěšnosti?  
 
V rozporu je problematika reinvestice zisku ve výši 2/3, nikoliv předpoklad reinvestice 
celého, tedy 100% zisku, který navrhuje věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti. 
Není to ovšem nové ustanovení, bylo to zahrnuto již ve verzi nového Občanského zákoníku 
pro připomínkové řízení posledních 5 let. Bohužel zpracovatel připomínky nepřijal.   
 
 
  


