
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TYPŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 
Připravily: NEZISKOVKY.CZ, o.p.s., březen 2010 

 Občanské sdružení Obecně prospěšná společnost Nadace Nadační fond 

Definice 

Sdružení fyzických a právnických osob, 
které vzniká za účelem realizace 
společného zájmu. Typickým znakem je 
členská základna. 

Subjekt poskytující obecně prospěšné 
služby všem za stejných podmínek. Zisk 
nesmí být rozdělován mezi zakladatele 
nebo zaměstnance, používá se na 
financování dalších aktivit společnosti. 

Účelové sdružení majetku zřízené za 
účelem dosahování obecně prospěšného 
cíle, kterým se rozumí zejména rozvoj 
duchovních hodnot, ochrana lidských práv 
nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana 
přírodního prostředí, kulturních památek a 
tradic a rozvoj vědy, vzdělávání, 
tělovýchovy a sportu. Nadační příspěvky se 
poskytují z výnosů nadačního jmění a 
z ostatního majetku nadace. 

Účelové sdružení majetku zřízené za 
účelem dosahování obecně prospěšného 
cíle, kterým se rozumí zejména rozvoj 
duchovních hodnot, ochrana lidských práv 
nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana 
přírodního prostředí, kulturních památek a 
tradic a rozvoj vědy, vzdělávání, 
tělovýchovy a sportu. Nadační fond 
nezřizuje nadační jmění a pro dosažení 
účelu smí použít veškerý svůj majetek. 

Registrace 

Ministerstvo vnitra ČR na základě 
předložení dvou stejnopisů stanov a návrhu 
na registraci, podepsaného nejméně třemi 
členy tzv. „přípravného výboru (fyzické 
osoby). 

Krajský (v Praze městský) soud podle sídla 
společnosti v rejstříku obecně prospěšných 
společností po předložení návrhu na zápis s 
těmito přílohami: *zakládací smlouva/listina, 
*čestná prohlášení členů správní rady, 
dozorčí rady, *výpisy z trestního rejstříku 
členů správní rady, dozorčí rady, *ověřené 
podpisové vzory osob oprávněných jednat 
jménem společnosti, *doklad o splnění 
podmínek pro výkon činnosti, *doklad o 
oprávnění k umístění sídla, * prohlášení 
správce vkladu zakladatelů, je-li vklad 
vkládán, posudek k ocenění nepeněžitých 
vkladů, jsou-li vkládány. 

Krajský (v Praze městský) soud podle sídla 
nadace v rejstříku nadací a nadačních 
fondů po předložení návrhu na zápis 
s těmito přílohami: *nadační nebo zřizovací 
listina (smlouva, závěť), *doklad o složení 
vkladu zřizovatelů do nadačního jmění, 
*čestná prohlášení členů správní rady, 
dozorčí rady nebo revizora, *výpis 
z rejstříku trestů členů správní a dozorčí 
rady (popř. revizora), *ověřené podpisové 
vzory osob oprávněných jednat jménem 
nadace, *doklad o oprávnění k umístění 
sídla. 

Krajský (v Praze městský) soud podle sídla 
nadačního fondu v rejstříku nadací a 
nadačních fondů po předložení návrhu na 
zápis s těmito přílohami: *nadační nebo 
zřizovací listina (smlouva, závěť) *čestná 
prohlášení členů správní rady, dozorčí rady 
nebo revizora, *výpis z rejstříku trestů členů 
správní a dozorčí rady (popř. revizora), 
*ověřené podpisové vzory osob 
oprávněných jednat jménem nadačního 
fondu, *doklad o oprávnění k umístění sídla, 
*prohlášení správce vkladu o složení vkladů 
zřizovatelů. 

Zakládací 
dokument 

Stanovy musí obsahovat mj. tyto údaje: 
*název sdružení, *sídlo, *cíl činnosti, 
*orgány sdružení, jejich volba a fungování, 
*podmínky vzniku členství, *práva a 
povinnosti členů, *zásady hospodaření, a 
další. 

Zakládací smlouva/listina musí uvádět tyto 
údaje: *zakladatele, *název a sídlo 
společnosti, *druh poskytovaných služeb, 
*podmínky poskytování služeb, *doba, na 
kterou se společnost zakládá (pokud se 
nezakládá na dobu neurčitou), *identifikace 
členů první správní a dozorčí rady, *způsob 
jednání správní rady, *majetkový vklad 
zakladatelů (je-li vkládán), *způsob 
zveřejnění výroční zprávy. 

Nadační nebo zřizovací listina (smlouva, 
závěť) musí obsahovat tyto údaje: *název a 
sídlo nadace, *identifikaci zřizovatelů, 
*vymezení účelu, *nadační jmění, 
*identifikace členů první správní rady, 
*identifikace členů první dozorčí rady nebo 
revizora, *určení správce majetku do vzniku 
nadace, pokud se neupraví až statutem 
nadace pak * pravidlo omezení nákladů na 
správu nadace a *podmínky poskytování 
nadačních příspěvků. 

Nadační nebo zřizovací listina (smlouva, 
závěť) musí obsahovat tyto údaje: *název a 
sídlo nadačního fondu, *identifikaci 
zřizovatelů, *vymezení účelu, *majetkový 
vklad, *identifikace členů první správní rady, 
*identifikace členů první dozorčí rady nebo 
revizora, *pravidlo omezení režijních 
nákladů, *určení správce majetku do vzniku 
nadace, *podmínky poskytování nadačních 
příspěvků. 

Organizační 
dokument Stanovy Statut Statut Statut 

Orgány 

Zcela dle stanov (zákon orgány nijak 
neupravuje). Nejvyšším orgánem je obvykle 
valná hromada (členská schůze), mezi jeho 
zasedáními řídí chod organizace výbor 
(rada, předsednictvo apod.) obvykle v čele 
s předsedou. 

Správní rada (statutární orgán), dozorčí 
rada a ředitel. 

Správní rada (statutární orgán), dozorčí 
rada nebo revizor, případně ředitel (funkce 
neupravená zákonem-pouze fakultativně). 

Správní rada (statutární orgán), dozorčí 
rada nebo revizor, případně ředitel (funkce 
neupravená zákonem (pouze fakultativně). 

 



Zánik 

*dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 
s jiným sdružením 

*pravomocným rozhodnutím MV ČR 
o rozpuštění 

*uplynutím doby, na kterou byla založena, 
*dosažením účelu, pro který byla založena, 
*rozhodnutím správní rady o zrušení, 
*sloučením, splynutím nebo rozdělením, 
*rozhodnutím soudu o zrušení, 
*prohlášením konkurzu 

*dosažením účelu, pro který byla založena, 
*rozhodnutím správní rady o sloučení, 
*rozhodnutím soudu o zrušení, 
*rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím 
insolvenčního návrhu proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení 

*dosažením účelu, pro který byl založen, 
*rozhodnutím správní rady o sloučení, 
*rozhodnutím soudu o zrušení, 
*rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím 
insolvenčního návrhu proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení 

Minimální vklad Není povinnost vkladu. Není povinnost vkladu. Minimální výše nadačního jmění je 500 000 
Kč. 

Minimální výše není stanovena, ale vklad 
musí být složen. 

Podnikatelské 
aktivity 

Účelem sdružení nesmí být sdružování 
k výkonu výdělečné činnosti. Existují různé 
pohledy na problematiku – podnikání však 
nesmí být hlavní činností sdružení, nejvýše 
činností doplňkovou. Pokud aktivita 
naplňuje podmínky živnostenského zákona, 
je nutné získat živnostenské oprávnění (ale 
některé živnostenské úřady je odmítají 
sdružením vydávat). 

Může být realizována doplňková (rozuměj 
podnikatelská) činnost, kterou je dosaženo 
účinnějšího využití majetku a není přitom 
ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost 
obecně prospěšných služeb. I hlavní 
činnost však může být vykonávána se 
ziskem, je-li obecně prospěšná. Společnost 
se nesmí podílet na podnikání jiných osob 
(např. nabývat podíly v obchodních 
společnostech). 

Vyloučeny kromě specifických případů: 
*pronájem nemovitostí, pořádání loterií, 
tombol a veřejných sbírek, *pořádání 
kulturních, společenských, sportovních a 
vzdělávacích akcí, *podíl na podnikání 
akciových společností v zákonem 
omezeném rozsahu. 

Vyloučeny kromě specifických případů: 
*pronájem nemovitostí, pořádání loterií, 
tombol a veřejných sbírek, *pořádání 
kulturních, společenských, sportovních a 
vzdělávacích akcí. 

Účetnictví 

(Podvojné) účetnictví. 

Jednoduché účetnictví může být použito 
pouze v případě, že v předcházejícím roku 
celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly 
hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty 
patří všechny příjmy, to znamená jak z 
hlavní, tak z hospodářské činnosti. 

(Podvojné) účetnictví. 

Jednoduché účetnictví může být použito 
pouze v případě, že v předcházejícím roku 
celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly 
hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty 
patří všechny příjmy, to znamená jak z 
hlavní, tak z hospodářské činnosti. 

(Podvojné) účetnictví. 

Jednoduché účetnictví může být použito 
pouze v případě, že v předcházejícím roku 
celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly 
hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty 
patří všechny příjmy, to znamená jak z 
hlavní, tak z hospodářské činnosti. 

(Podvojné) účetnictví. 

Jednoduché účetnictví může být použito 
pouze v případě, že v předcházejícím roku 
celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly 
hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty 
patří všechny příjmy, to znamená jak z 
hlavní, tak z hospodářské činnosti. 

Jiné povinnosti 

 Audit musí být proveden, pokud: *nebyla 
zřízena dozorčí rada nebo *výše čistého 
obratu přesáhla 10 mil. Kč nebo *příspěvky 
z veřejných rozpočtů dosáhly výše nejméně 
1 mil. Kč. Poznámka: dozorčí rada je 
zřizována vždy (chyba v zákoně). 

Výroční zpráva musí být vydána do 30. 
června následujícího roku. 

Audit je povinný. 

Výroční zpráva musí být vydána do 30. 
června následujícího roku. 

Audit musí být proveden, pokud majetek 
nebo úhrn celkových nákladů nebo výnosů 
převýší 3 mil. Kč, nebo pokud majetek je 
vyšší než 3 mil. Kč. 

Výroční zpráva musí být vydána do 30. 
června následujícího roku. 

Právní úprava Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně 
prospěšných společnostech 

Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a 
nadačních fondech 

Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a 
nadačních fondech 

 
 
Použité zdroje informací:  

 Hloušek, J.: Právní minimum pro pracovníky neziskových organizací (a nejen pro ně). Hradec Králové, Občanské poradenské středisko, o.p.s., 2000. 
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  
 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,  
 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 


