PŘEHLED ZMĚN
Dělení právnických
osob

Stávající občanský zákoník 40/1964 Sb.
Právnickými osobami dle § 18 OZ jsou:






sdružení fyzických nebo právnických
osob (korporace),
účelová sdružení majetku (nadace),
jednotky územní samosprávy, tedy
obce
a
kraje
(veřejnoprávní
korporace) a
jiné subjekty, o kterých to stanoví
zákon.

Právnickou osobou je i stát, pokud je
účastníkem
občanskoprávních
vztahů.
Právnickou osobou naopak není sdružení
vzniklé na základě smlouvy o sdružení.
Občanská sdružení
poskytující služby za
úplatu

V zásadě možno podnikat, ale výtěžek musí
sloužit cílům sdružení. Činnost je třeba
provádět v souladu se stanovami, přičemž
tato podmínka se nemění.

Právní forma
občanského sdružení

Dnes upravena v zákoně 83/1990 Sb. o
sdružování občanů, jeho účinnost končí
s koncem roku 2013, proto tato právní
forma
koncem
účinnosti
stávajícího
občanského zákoníku zanikne. Valné
hromady občanských sdružení mohou do

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.
Nový občanský zákoník dělí právnické osoby na korporace,
fundace a ústavy.


KORPORACE jsou založené na lidech. Jsou jimi např.
členové nebo společníci. Patří mezi ně právě SPOLKY.



FUNDACE jsou založené na majetku. Jedná se o
organizace, které ošetřují majetek a přerozdělují jej dle
zákona jiným. Patří sem NADACE a NADAČNÍ FONDY.



ÚSTAVY kombinují princip lidský i majetkový. Nemají
členy jako korporace, ale mají zaměstnance. Mohou mít
majetek, ale zákon neurčuje, jak s ním nakládat (např.
minimální limit majetku, způsob jeho uložení, apod.).

Mohou do 31. 12. 2013 založit např. obecně prospěšnou
společnost, která bude nadále poskytovat služby veřejnosti za
úplatu. Smluvně na ni převedou část majetku, zaměstnance,
služby a klienty sdružení, kterým jsou tyto služby poskytovány.
Aktivity členské základny mohou ponechat ve sdružení, kde
také nově upraví stanovy – nejlépe již v souladu s novým
občanským zákoníkem. Místo jednoho subjektu - občanského
sdružení, tak budou existovat subjekty dva. Jinak sdružení
může provozovat hlavní a vedlejší hospodářskou činnost s tím,
že její výtěžek musí posloužit jen zájmům sdružení.
Přestane existovat – tři možnosti
1. Stávají se dnem účinnosti občanského zákoníku
„spolkem“,
 základní charakteristika spolku: ČLENSKÁ
2. Transformují se na „ústavy“,
 budou poskytovat obecně prospěšné služby nebo

konce roku schválit transformaci na ústav
nebo na sociální družstvo.
3.

Obecně prospěšná
společnost

Spolek může zakládat:
Sodní přezkum
vyloučení ze spolku

Právní fikce zápisu do
veřejného rejstříku

realizovat obecně prospěšné činnosti v režimu
velmi obdobném fungování obecně prospěšné
společnosti.
transformují se na „sociální družstvo“,
 bude vyvíjet obecně prospěšné činnosti za
účelem pracovní
a
sociální
integrace
znevýhodněných osob do společnosti zejména
v oblasti
vytváření
pracovních
příležitostí,
sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání,
bydlení a trvale udržitelného rozvoje,
 členy sociálního družstva budou:
- zaměstnanci družstva,
- osoby vykonávající pro družstvo práci jako
dobrovolník
- osoby, kterým je poskytována služba
družstva

Možno dle stávající úpravy zakládat jen do
31. 12. 2013. I nadále budou všechny o.p.s.
fungovat na základě stávajícího zákona
248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech. Nebude ale možné zakládat
nové společnosti této právní formy.
Organizační složka spolku
- neodděluje majetkové sféry
Nyní nelze za předpokladu, že vylučovací
proces není institucionalizován (výklad § 15
odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb.). Platí 3 měsíční
lhůta subjektivní a 6 měsíční objektivní.

Společnosti fungující v tomto duchu budou mít v případě
založení po 1. 1. 2014 právní formu ústavu.

Není

Ano, pokud správce rejstřík nereaguje do 30 dnů od podání
návrhu.

Pobočný spolek (povinnost jeho zápisu do rejstříku)
- dochází k oddělení majetkových sfér
Nově umožněn soudní přezkum vyloučení ze spolku vždy.
Nyní platná tři měsíční lhůta subjektivní zůstává a 6 měsíční
objektivní se prodlužuje na jeden rok. Dochází tak ke
sjednocení lhůt u všech korporací.

