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Návrh
poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského,
Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších
na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne .............2007,
kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
V § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 68/1993 Sb.
a zákona č. 342/2006 Sb., se slova „ ; název sdružení musí obsahovat označení „občanské
sdružení“ nebo zkratku „o. s.“ “ zrušují.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
Na základě novely § 6 odst. 4 zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, obsažené v
zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence
obyvatel a některé další zákony, musí název občanských sdružení založených dle zákona o
sdružování občanů obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Tato
povinnost se vztahuje nejen na nově registrovaná občanská sdružení, ale též na občanská
sdružení již existující, která mají povinnost uvést svůj název do souladu se zákonem o
sdružování občanů do 3. července 2009. Splnění této zákonné povinnosti je přitom spojeno se
změnou stanov a její následnou registrací u ministerstva vnitra. V současné době přitom
ministerstvo vnitra registruje více než 66 tisíc občanských sdružení, z nichž většina těchto
občanských sdružení požadavkům zákona o sdružování občanů nevyhovuje.
Splnění výše uvedené zákonně povinnosti přináší občanským sdružením a veřejné
správě zvýšenou administrativní zátěž. Sjednocení označení občanských sdružení jednotným
dovětkem přitom není zcela koncepční s ohledem na připravovaný návrh občanského
zákoníku, který byl měl problematiku označování právnických osob upravit komplexně, a
dále s ohledem na zavádějící zkratku o.s., která může být vykládána jako zkratka pro
obchodní společnost a je zaměnitelná se zkratkou veřejné obchodní společnosti podle
obchodního zákoníku.
Cílem navrhované právní úpravy je zrušit povinnost občanských sdružení začlenit do
svého názvu označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Odstranění této povinnosti
sníží administrativní zátěž spojenou se změnou stanov, registrací změny na ministerstvu
vnitra a další související náklady spojené s prezentací občanských sdružení, například změnou
hlavičkových papírů, vizitek, webových stránek a dalších. Změnu názvu budou občanská
sdružení nucena oznámit též dalším organům veřejné správy, zejména finančním úřadům,
správám sociálního zabezpečení, katastrálním úřadům, případně živnostenským úřadům a
dalším státním institucím. Ohlašování změn přitom přináší administrativní náklady nejen
občanským sdružením, ale též orgánům veřejné správy.
Přijetí navrhované právní úpravy přinese nejen úlevu občanským sdružením,
které jsou založena na dobrovolnosti členství a často bezplatné aktivitě jejích členů, ale
rovněž by přispěla k zefektivnění fungování veřejné správy a odstranění administrativní
soutěže pro její pracovníky, kteří ušetřený čas mohou lépe využít pro jiné činnosti.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnost
s právními akty Evropských společenství
Předložený návrh zákona nezasahuje do ústavního pořádku České republiky a je s ním
v plném souladu. Předložený návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami a je
slučitelný s akty práva Evropských společenství.
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na veřejné rozpočty
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na státní rozpočet, ani na
rozpočty krajů a obcí, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, dopady na
životní prostředí ani dopady na rovnost mužů a žen.

Návrh na postup podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů:
V souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předkladatelé navrhují, aby
s předloženým návrhem vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas již v prvém čtení.
Jak již bylo zmíněno, registruje v současné době ministerstvo vnitra více než 66 tisíc
občanských sdružení, z nichž většina těchto občanských sdružení požadavkům zákona o
sdružování občanů nevyhovuje a v souladu s čl. Čl.XXXVI zákona č. 342/2006 Sb., kterým
bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 4, mají všechna sdružení, která již existovala před
účinností zákona 342/2006 Sb., povinnost uvést svůj název do souladu se zákonem o
sdružování občanů do 3. července 2009.
Důvodem, který vede předkladatele k návrhu na projednání předložené novely podle
§ 90 odst. 2, je potřeba navrženou právní úpravu aplikovat v co možná nejkratším termínu.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I
V článku I se v § 6 odst. 4 zákona o sdružování občanů zrušuje ustanovení stanovící
povinnost, že název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o.
s.".

K Čl. II
Navrhuje se, aby vzhledem ke své povaze novela zákona o sdružování občanů nabyla
účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 4.5. 2007

Ladislav Šustr v.r.
Tomáš Kvapil v.r.
Michaela Šojdrová v.r.
Bohuslav Sobotka v.r.
Pavel Suchánek v.r.
Radim Fiala v.r.
Petr Zgarba v.r.
Petr Bratský v.r.
Karel Šplíchal v.r.
Pavel Kováčik v.r.
Věra Jakubková v.r.
Kateřina Jacques v.r.
Jiří Hanuš v.r.
Marcela Mertinová v.r.

Platná znění části zákona s vyznačením navrhované změny
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Změna zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace a vznik sdružení
§6
(1) Sdružení vzniká registrací.
(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí
být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor").1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a
uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších 18
let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím
vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:
a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat
jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým
jménem,
f) zásady hospodaření.
(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů
uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor.
(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.".
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) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb. ).
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