
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. března 2012 č. 152 

 
Stanovisko 

 
vlády k návrhu zákona o změně právní formy občanského sdružení  
na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 605) 
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 14. března 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 
a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605),       
a zaujala k němu dále uvedené stanovisko. 
 

1. Předložený návrh zákona, resp. jeho důvodová zpráva, se nevypořádává 
s právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku v ustanovení § 3045 
odst. 1, podle kterého se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky; sdružení mají právo změnit svoji 
právní formu na ústav nebo sociální družstvo. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, ustanovením 
§ 3080 zrušuje kromě jiných právních předpisů i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, a zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 
a doplnění některých zákonů.   
 

2. Předložený návrh zákona vykazuje celou řadu závažných nedostatků 
legislativně technického  charakteru. Například obsahuje nepřípustné nepřímé novely 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část druhá návrhu zákona, obsahující návrh 
novely zákona č. 248/1995 Sb., neřeší změnu právní formy občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost a ani s  touto problematikou nesouvisí. Řada 
ustanovení návrhu zákona není formulována jednoznačně nebo umožňují různý 
výklad.  


