
Vybraná problémová legislativa  
ve vztahu ke sdružením dětí a mládeže 

 
(podklad pro diskusi během Setkání představitelů sdružení dětí a mládeže 

v Poslanecké sněmovně 11.12. 2006) 
 
 
Připravovaná komplexní novela Občanského zákoníku 
Současná právní úprava občanských sdružení a podmínek jejich běžného života není sice v 
některých oblastech dostatečná, ponechává však občanským sdružením důležitou míru 
volnosti v úpravě vnitřních vztahů.  
Vzhledem k rozdílnosti občanských sdružení se domníváme, že by jakákoliv právní úprava 
měla respektovat druhovou bohatost jejich vnitřního uspořádání a činností, vyjádřenou ve 
stanovách jednotlivých občanských sdružení. 
Vnímáme proto snahu upravit tuto problematiku v rámci rekodifikace občanského zákoníku a 
zakotvit tak některá potřebná pravidla jako jednu z možností změny současného stavu. 
Nicméně žádáme, aby norma byla formulována dispozitivně, nikoliv kogentně. V 
opačném případě by způsobila NNO významné existenční problémy.  
Jako druhou možnost vidíme novelizaci stávajícího zákona o sdružování občanů v duchu 
výše naznačených principů, zejména nahrazení registračního principu principem evidenčním.  
 
 
Zákon o sdružování občanů, resp. jeho aplikace při registraci stanov občanských 
sdružení 
3.7.2006 nabyla účinnosti změna zákona o sdružování občanů (zákon 342/2006 Sb.), který v 
části 35. praví, že je třeba nejpozději do 3.7.2009 doplnit název sdružení o označení " 
občanské sdružení" nebo "o.s.". To předpokládá změnu stanov sdružení, kterou může 
odsouhlasit jen jeho nejvyšší orgán, tedy shromáždění někdy o několika stech členech. 
1. Není žádný důvod, proč by měly zrovna občanská sdružení povinně používat dovětek, 
odlišující jejich právní formu. Existuje řada dalších organizací, které tuto povinnost nemají 
(např. rozpočtové organizace). 
2. Ministerstvo vnitra, které tuto úpravu pravděpodobně navrhlo, postupuje naprosto 
nesystémově. V přípravě je nový občanský zákoník, který název tohoto typu právnických 
osob také má upravit (nově se budou jmenovat spolky). Ač není zřejmý přesný termín, lze 
očekávat, že kolem roku 2010 začne nový OZ platit. V tu chvíli by všechna přejmenovaná 
občanská sdružení musela znovu měnit název! 
3. Změna názvu znamená nové schvalování stanov všech občanských sdružení na 
Ministerstvu vnitra. To k tomu za prvé nemá kapacitu a za druhé jejich výklad současného 
zákona je pro řadu občanských sdružení ohrožením. 
Je třeba změnit tuto novou část zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – vypustit 
zvýrazněnou část: 
§ 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb.  
(4) Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na 
území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu 
mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích 
orgánů; název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku 
"o. s.". 
 
 
Legislativa pro pobyt v přírodě 
Mnoho členských sdružení ČRDM využívá k výchovnému působení pobyt v přírodě. Je proto 
naší snahou udržet legislativu upravující např. hygienická opatření („hygienická vyhláška“ 
MZd) pro zotavovací akce v míře jen nezbytně nutně zasahující do této problematiky. 
Limitující jsou pro nás také např. podmínky pro rozdělávání ohně a stanování během 
putovních táborů. 
 



 
Zákon o dobrovolnické práci a veřejné ocenění dobrovolníků 
Již několik let u nás platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Vznikl oddělením 
části textu připravovaného zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží. 
Působením zákona se vytvořil oddělený sektor "profesionalizovaného" dobrovolnictví, 
které je dále zvýhodňováno. Vznikají tak dvě "kasty" organizací a systém nastavený 
zákonem působí, že rozdíly mezi nimi se dále prohlubují. Zákon zároveň působí proti 
smyslu původní ideje dobrovolnictví jako svobodně zvolené činnosti ve prospěch 
někoho jiného mimo rámec smluv, povinností a závazků. Od státní podpory je tedy 
oddělena oblast dobrovolnictví, která vychází z občanské účasti na věcech veřejných a 
vzájemně prospěšných. Podpora je směřována pouze organizacím agenturního charakteru, 
které zprostředkovávají dobrovolnictví, nebo velkým dostatečně finančně a institucionálně 
zabezpečeným organizacím. Zákon postrádá jakoukoliv obecnou formulaci 
prospěšnosti dobrovolnictví a deklaraci minimálně morální podpory této činnosti ze 
strany státu. 
Problém je především v tom, že není možné akreditovat dobrovolníky, kteří jsou členy 
organizace. Stávající systém rozlišuje mezi vysílající a přijímající organizací, přičemž 
"vyslaný" dobrovolník nemůže být členem organizace přijímaj ící. Z tohoto důvodu je zákon 
pro většinu klasicky působících sdružení dětí a mládeže prakticky nepoužitelný, leda by si 
měnily své vedoucí mezi sebou. 
Dobrovolnickou práci ve sdruženích není většinou možné jednoduše uvádět pro účely 
kofinancování grantů, protože by to znamenalo nutnost akreditovat se jako vysílající 
organizace dle tohoto zákona. Navíc zákon neošetřuje způsob výpočtu finanční hodnoty 
dobrovolnické činnosti. 
Dobrovolník navíc nemůže pracovat pro vysílající organizaci tam, kde není příjemcem služeb 
konkrétní člověk. Zákon je proto využitelný spíše pro sociální služby, nikoliv pro sdružení dětí 
a mládeže nebo organizace ekologické. 
Protože zákon nevyhovuje více subjektům než sdružením dětí a mládeže, považujeme 
za potřebné vyvolat širší diskusi a připravit komplexní novelu, jež by problémy řešila. 
 
 
Plán hlavních povodí 
PHP musí Česká republika přijmout v rámci závazků pramenících z členství v EU. Ač to 
směrnice EU nepožaduje, navrhují předkladatelé (Ministerstvo zemědělství) do plánu 
zahrnout i lokality potřebné k hájení pro případnou výstavbu vodních děl v budoucnosti. 
Seznam lokalit neznamená, že se na těchto místech jistě něco stavět bude, ale jedná se o 
seznam lokalit, které jediné jsou z geologického hlediska vhodné k budování takovýchto děl. 
Problém je v tom, že způsob hájení je definován v příloze přímo popisem umístění hrází a 
zápisem výšek vodních hladin, dle projektů přehrad ze sedmdesátých let. 
Domníváme se, že přímé zakreslení takovýchto potenciálních betonových pomníků 
v územním plánu může být v budoucnu vhodným argumentem stavebním lobby pro jejich 
neodůvodněnou výstavbu. Díla nejsou jakkoli zdůvodněna. Není jasné, pro jaký účel by mělo 
které konkrétní navrhované dílo sloužit. Mnohé lokality evidentně neprošly aktuálním 
průzkumem, protože se v jejich bezprostřední blízkosti vyskytují uranové doly apod. 
Domníváme se, že není žádoucí, aby se bez široké diskuze přímý seznam potenciálních 
staveb takto narychlo v dokumentu objevil. Sdružení dětí a mládeže jsou již dnes rozšíření 
vlastníci pozemků pro pořádání táborů i jiných výchovných aktivit v posledních koutech málo 
dotčené přírody údolí potoků a řek.  
 
 
Jak dále může Poslanecká sněmovna sdružením dětí a mládeže pomoci? 
Samozřejmě klíčová pro sdružení dětí a mládeže je finanční situace – tedy zákon o státním 
rozpočtu. Prostředky na běžnou činnost již mnoho let stagnují a jejich reálná výše na 
hlavu klesá. Rovněž chybí prostředky na rychlejší opravy objektů převzatých 
sdruženími od Fondu dětí a mládeže. V letošním roce o nich proběhla v PS a Senátu PČR 
výstava s názvem „Dřevomorka“ (více na www.adam.cz/drevomorka).  
 


