
 
 
 
Zveme vás tímto na setkání neziskových organizací a spolků, které působí na území ORP Valašské Klobouky 
 

 
dne 11. 12. 2013 od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan 

ve Valašských Kloboukách. 
 

 
 
Setkání bude mít dva body programu; 
 

1) Seznámení se změnami v legislativě, které se dotýkají fungování neziskových organizací a spolků, 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. S výše uvedeným vás seznámí paní Mgr. Pavla 
Nováková, která se problematice NNO věnuje na Krajském úřadě Zlínského kraje. 

 
2) Potřeby a požadavky NNO a spolků v novém programovém období pro jejich další existenci a rozvoj. 

Tyto potřeby by pak měly být relevantně zohledněny v připravované Strategii MAS Ploština pro roky 
2014-2020. Strategie bude základním podkladem pro možnost čerpání podpor ze zdrojů EU 
v následujícím programovém období. 
 
 

Prostřednictvím MAS Ploština bylo doposud, i přes její omezený rozpočet, v regionu Valašskoklobucka 
podpořeno více než 60 projektů v celkové hodnotě cca 20 mil. korun. Výrazná část dotací a podpořených 
projektů šla i k žadatelům z neziskového sektoru (cca 25%). Vaše podněty bude vyhodnocovat tým 
administrativního zázemí MAS Ploština. 
 
 

Předpokládané ukončení setkání je do 18 hodiny. Základní občerstvení bude zajištěno. 
 
 
 
 
 
 

   Za MAS Ploština 
Mgr. Zdenek Miklas 

 
 
 
 
 





Neziskový sektor ve Zlínském kraji Zlín 11. 12. 2013 



Formy neziskových organizací

1. Občanské sdružení a organizační jednotka občanského 
sdružení - zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

2. Obecně prospěšná společnost – zákon č. 248/1995 Sb.  

3. Nadace a nadační fond – zákon č. 227/1997 Sb. 

4. Církevní organizace - zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a 
náboženských společnostech 



Budoucí právní úprava po 1. 1. 2014
nový Občanský zákoník č. 89/2012

Platný od 1. 1. 2014 

1. spolek - bývalé občanské sdružení a organizační jednotky o.s.
2. ústav
3. nadace a nadační fond
(zákony č. 83/1990 Sb. a č. 227/1997 Sb. se zruší)   
Obecně prospěšné společnosti – zůstávají bez platného zákona
Církevní organizace - zůstávají nadále s platným zákonem 
č. 3/2002



Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový 
občanský zákoník vydaný pod č. 89/2012 
Sb.,(NOZ), který zavádí nové právní formy 
nestátních neziskových organizací. Popsány jsou 
v části „Díl 3 Právnické osoby“. Obecná 
ustanovení pro tyto právní formy uvádí §§118-
209, ustanovení ke konkrétním právním formám 
jsou uvedeny v §§210-418.



SPOLEK §§214-302 NOZ
• hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek založen
• hospodářská činnost formou podnikání či jiné výdělečné 

činnosti může být vykonávána pouze jako vedlejší činnost, 
pokud účel slouží k podpoře hlavní činnosti nebo 
k hospodárnému využití spolkového majetku

• případný zisk lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 
správy spolku      

• zákonem není vyloučen zaměstnanecký vztah u spolku
• název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný 

spolek“, postačí však zkratka „z.s.“



Založení spolku: 
→ zakladateli, shodnou-li se na obsahu stanov 
→ usnesením ustavující schůze 
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
Orgány spolku jsou statutární orgán, nejvyšší orgán, případně kontrolní 
komise, rozhodčí komise a další orgány uvedené ve stanovách.
NOZ uvádí podrobná ustanovení o členství ve spolku i zániku členství.

Dosavadní stanovy musí být upraveny do tří let od nabytí účinnosti NOZ.         
§§3041-3042 NOZ
Odporuje-li název spolku ustanovením NOZ musí být upraven do 2 let od 
účinnosti NOZ. 



POBOČNÉ SPOLKY §§228-231 NOZ
Od 1. 1. 2014 nebudou organizační jednotky sdružení jako samostatné 
právnické osoby, ale budou součástí hlavního spolku a označovány jako 
„pobočné spolky“.
Právní osobnost (dosud označovaná jako způsobilost k právům a povinnostem) 
pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti hlavního spolku. Práva a 
povinnosti pobočného spolku jsou určeny v rozsahu určeném stanovami 
hlavního spolku (tento rozsah musí být zapsán ve veřejném rejstříku). Ve 
stanovách je možné určit, ve kterých případech pobočný spolek rozhoduje sám 
a kdy rozhoduje hlavní spolek.
Povinností hlavního spolku (jeho statutárního orgánu) je do 3 let doplnit do 
rejstříku všechny své pobočky včetně vymezení jejich práv a povinností. 
Pokud tak neučiní nejpozději do 1.1.2016, právní osobnost pobočného spolku 
zanikne.



ÚSTAV §§402-418 NOZ
Ústav je právnická osoba ustanovená za účelem provozování činnosti užitečné 
společensky nebo hospodářsky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému 
rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Založení ústavu:
→ zakládací listinou nebo
→ pořízením pro případ smrti
Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z.ú.“ 
Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a další orgány uvedené ve stanovách. Členem 
orgánu nemůže být osoba, která je vůči ústavu v pracovním poměru (zaměstnanec 
ústavu). 
Pro ostatní právní poměry ústavu se použijí ustanovení o nadaci (mimo ustanovení o 
nadační jistině a nadačním kapitálu).



NADACE A NADAČNÍ FONDY                        §§303-401 NOZ

Právní subjektivita nadací a nadačních fondů se nemění. Zakladatel stávající nadace může 
nadační listinu upravit dle nového občanského zákoníku se lhůtou do 1. 1. 2016.
Nadace se zakládá k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, tento účel 
může být veřejně prospěšný i dobročinný. 
Název nadace musí obsahovat slovo „nadace“. 
Založení nadace: nadační listinou, kterou může být zakládací listina nebo pořízení pro případ 
smrti.
Zakládací listina obsahuje:
- povinné údaje dle zákona (např. název, sídlo, jméno zakladatele, atd. dle § 310 NOZ)
- statut nadace (upravuje způsob jednání orgánů a poskytování nadačních příspěvků)
Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
Orgány nadace: správní rada, dozorčí rada (revizor)
Nadační fond zakládá zakladatel k účelu užitečnému společenský nebo hospodářsky. Název 
nadačního fondu musí obsahovat slovo „nadační fond“. Nadační fond se zakládá zakládací 
listinou nebo pořízením pro případ smrti a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.           



SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO                     §758 -773 zák. č. 90/2012 Sb.
Jedná se o právní formu upravenou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). Zákon nabývá 
účinnosti 1. 1. 2014.
Sociální družstvo je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné 
činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a 
sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním 
uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa 
sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních 
příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale 
udržitelného rozvoje. 
Založení družstva: ustavující schůzí
Orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a jiné 
orgány určené stanovami.



OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST       zákon. č. 248/1995 Sb.

Obecně prospěšné společnosti bude možné zakládat pouze do 31. 12. 2013. 
Po 1. 1. 2014 již nebude možné zakládání nových společností.
Stávající obecně prospěšné společnosti se budou po 1. 1. 2014 řídit i nadále 
zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, a mohou 
podle nového občanského zákoníku změnit právní formu na ústav, nadaci 
nebo nadační fond.  (§3050)

Do 31. 12. 2013 má možnost občanské sdružení změnit právní formu 
z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost dle zákona č. 
68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost. 



VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST

§§146-150 NOZ Statut veřejné prospěšnosti získává právnická 
osoba, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k dosahování 
obecného blaha. Status veřejné prospěšnosti se zapisuje do 
veřejného rejstříku po splnění podmínek stanovených jiným 
právním předpisem.                                                        



Portál Zlínského kraje pro neziskové organizace – zdroj 
informací a komunikace

Portál pro neziskové organizace spuštěn v únoru 2008
www.zlk.neziskovka.cz
Hlavním cílem je spolupráce neziskových organizací,
informovanost občanů o práci neziskových organizací a také
vzájemná komunikace mezi krajem a neziskovými
organizacemi.

http://www.zlk.neziskovka.cz/




Na portálu nabízíme neziskovým organizacím bezplatnou
registraci.

NNO mají k dispozici vlastní „kartu“ kdy veškeré údaje o
organizaci mají možnost sami kdykoliv aktualizovat.

Mají příležitost prezentovat organizaci a samostatně, kdykoliv
vyvěsit článek např. o aktivitách organizace, připojit fotku,
možnost zveřejňovat a zvát na vlastní akce, tyto pozvánky se
objeví ve společném kalendáři.



Seznam neziskových 
organizací:

2004 – vytvořen 
seznam ZK,
počet zapsaných NNO 
2 074

2010 – seznam z 

ARES,
počet NNO 5 148
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Pavlína Nováková
vedoucí oddělení neziskového sektoru

Odbor Kancelář hejtmana
telefon: 577 043 180

e-mail: pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz



Zápis z jednání s neziskovým sektorem  
11. 12. 2013 KD Klobučan 

Hosté: 

- Mgr. Pavlína Nováková (vedoucí oddělení neziskového sektoru Zlínského kraje) 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo manažera MAS 

2. Seznámení se změnami v legislativě 

3. Potřeby a požadavky NNO 

 

Manažer MAS Mgr. Zdeněk Miklas přivítal všechny přítomné a představil hosta Mgr. Pavlínu 
Novákovou, které předal slovo. 

Paní Nováková seznámila zástupce neziskového sektoru s novou vyhláškou a upřesnila, co vše je čeká 
se změnou Nového občanského zákoníku od 1.1.2014. Jednalo se o popis forem: 

- Občanské sdružení a organizační jednotky občanského sdružení 

- obecně prospěšné společnosti 

- nadace a nadační fondy 

- církevní organizace 

Následovala diskuze ke změnám v občanském zákoníku. 

Dalším bodem jednání byly potřeby a požadavky neziskových organizací. Co by chtěli v novém 
programovém období realizovat a na jakou oblast se zaměřují. Většina hostů se shodla na tom, že 
potřebují finance zejména na pořádání akcí, pomůcek ke své činnosti, ale také že jim chybí zázemí, 
kde by mohli svoji činnost provozovat. To se zejména týkalo sportovních organizací. Folklórní 
sdružení a spolky žádaly doplnění chybějícího vybavení, jako jsou například kroje, aparatura a 
hudební nástroje apod. 

Manažer MAS následně vyzval zástupce neziskových organizací, aby navrhly do SWOT analýzy své 
podněty. V této části postupně probíral silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti, které se přímo týkají 
neziskového sektoru a které NNO nejvíce trápí a v čem vidí potenciál. 

Manažer závěrem poděkoval všem přítomným za zajímavé podněty a rozloučil se s nimi. 
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