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V Praze dne 27. 5. 2013 

Vážení členové ústavně právního výboru Poslanecké Sněmovny, 
 
Obracíme se na Vás jako zástupci podstatné části českých neziskových organizací s žádostí o podporu 
přiloženého pozměňovacího návrhu ke  sněmovnímu tisku 930, totiž k návrhu zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. 
 
 
Obáváme se, že technickým nedopatřením došlo v tomto zákoně k opomenutí, které může mít nepříznivé 
následky pro celý český neziskový sektor. Konkrétně v jeho částí třicáté šesté, která novelizuje rozpočtová 
pravidla, nebyl do seznamu subjektů, které jsou příjemci výdajů ze státního rozpočtu, přidán spolek, nová 
právní forma neziskové organizace zaváděná novým občanským zákoníkem. V důsledku toho může vzniknout 
pochybnost, zda spolky vůbec mohou být financovány z veřejných rozpočtů. 
 
 
 Jsme si vědomi, že je možný výklad zákona, podle kterého tato změna není třeba a možnost financování 
spolků je dovoditelná ze smyslu právní úpravy. Přesto pokládáme výslovné zakotvení spolků do rozpočtových 
pravidel za žádoucí, zvláště vzhledem k tomu, že ústavy, druhá nová právní forma zaváděná občanským 
zákoníkem, v novelizaci rozpočtových pravidel výslovně zakotveny jsou. 
 
 
Žádáme Vás o tuto drobnou změnu zejména proto, že je v sázce právní a finanční jistota více než 70 000 
organizací, které jsou dnes občanskými sdruženími a které budou od 1. 1. 2014 automaticky ze zákona 
přeměněny na spolky. Tyto organizace poskytují cenné veřejné služby, od pomoci starým a nemocným po 
rozvoj volnočasových aktivit pro místní komunity. 
 
 
Dále se domníváme, že je vhodné, aby zákon obsahoval aktuální právní termíny, aby byl pokud možno 
srozumitelný i laikům. Pokud v rozpočtových pravidlech budou i po 1. 1. 2014 uvedena pouze občanská 
sdružení, od tohoto neexistující, a nikoliv spolky, bude to velmi matoucí pro každého čtenáře zákona, který 
není obeznámen s legislativní historií. 
 
 
Vážení poslanci, pevně věříme, že našim obavám budete věnovat náležitou pozornost a přihlédnete k nim. 
 
 
Júlia Sokolovičová  
ředitelka  
Zelený kruh  
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2  
kontakt: julia.sokolovicova@zelenykruh.cz, tel. 
608 071 134  
Zelený kruh zastupuje 28 členských ekologických 
organizací a celkem 111 organizací sdružených v 
Oborové platformě ekologických NNO.  
 

 
 
 
 

 
Aleš Sedláček  
předseda  
Česká rada dětí a mládeže  
Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1  
kontakt: ales.sedlacek@crdm.cz, tel. 604 286 554  
ČRDM zastupuje 102 členských organizací – 
sdružení dětí a mládeže, a téměř 200 000 
individuálních členů.  
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Ing. Martina Berdychová  
předsedkyně  
Asociace NNO v ČR  
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1  
kontakt: martina.berdychova@seznam.cz, tel. 
602 939 688  
ANNO ČR zastupuje prostřednictvím krajských 
sdružení téměř 900 jednotlivých NNO.  
 

 
 
 
Jiří Bárta  
výkonný ředitel  
Nadace VIA  
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1  
kontakt: jiribarta@nadacevia.cz, tel. 233 113 370  
 

 
 
 
Jana Smiggels Kavková  
ředitelka  
Fórum 50% o.p.s.  
Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5  
kontakt: kavkova@padesatprocent.cz, tel. 774 
411 151  
Fórum 50% je obecně prospěšná společnost, která 
prosazuje společnost s vyrovnaným zastoupením 
žen a mužů ve veřejném životě.  
 

 
 
 
 

 
 
Mgr. Jaromír Němec  
ředitel  
Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR  
Údolní 33, 602 00 Brno  
kontakt: jaromir.nemec@hnutiduha.cz, tel. 775 
264 711  
Hnutí DUHA je občanské sdružení s desítkou 
místních poboček, které prosazuje zdravé prostředí 
pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku.  
 

 
 
 
 
 
 
Robert Basch  
výkonný ředitel  
Nadace Open Society Fund Praha  
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3  
kontakt: robert.basch@osf.cz, tel. 226 227 701  
 

 
 
 
 
 
 
Jana Miléřová 
ředitelka 
České fórum pro rozvojovou spolupráci 
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1  
kontakt: jana.milerova@fors.cz, tel. 777 756 700 

 
 


