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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti
(tisk 989)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 194 z 61.
schůze konané dne 28. května 2013 (tisk 989/1)
1. v § 2 odst. 1 písm. a) bod 4 zní:
„4. se zřizuje kontrolní orgán právnické osoby; to platí i pro pobočný spolek a právnickou
osobu založenou registrovanou církví a náboženskou společností a evidovanou podle
zákona upravujícího právní poměry církví a náboženských společností (dále jen „osoba
založená církví a náboženskou společností“), má-li být zapsán status pobočnému spolku
nebo osobě založené církví a náboženskou společností samostatně a hlavní spolek nebo
církev a náboženská společnost status nemá.“,
2. v § 5 písmeno e) zní:
„e) ochrana dětí a mládeže nebo práce s nimi,“,
3. v § 5 písmeno q)
se slovo „nadačních“ zrušuje,
4. v § 5 se písmeno r)
zrušuje,
Dosavadní písmena s) až zb) se označují jako písmena r) až za).
5. v § 5 se na konci písmene za) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zb), které
zní:
„zb) činnost odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.“,
6. v § 10 odstavci 2 se za slova „Pobočný spolek se statusem“ vkládají slova „nebo osoba
založená církví a náboženskou společností se statusem“ a slova „hlavního spolku se
statusem“ se nahrazují slovy „hlavního spolku nebo církve a náboženské společnosti“,
7. v nadpisu § 12 se doplňují slova „a osobě založené církví a náboženskou společností“,
8. v § 12 dosavadním odstavci 1 se za slova „pobočný spolek se statusem“ vkládají slova
„nebo osoba založená církví a náboženskou společností se statusem“, slovo „jej“ se
nahrazuje slovem „je“ a slova „hlavní spolek se statusem“ se nahrazují slovy „hlavní
spolek nebo církev a náboženskou společnost“,
9. v § 12 dosavadním odstavci 2 se za slova „se statusem“ vkládají slova „nebo osoba
založená církví a náboženskou společností se statusem“,
10. v § 12, vkládá se nový odstavec 1, který zní:

-2„(1) Soud může rozhodnout o právu na zápis statusu nebo odejmout status
pobočnému spolku nebo osobě založené církví a náboženskou společností bez ohledu
na status hlavního spolku nebo církve a náboženské společnosti. Pobočný spolek
nebo osoba založená církví a náboženskou společností se může statusu také vzdát.
Ve věcech statusu pobočného spolku nebo osoby založené církví a náboženskou
společností jedná hlavní spolek nebo církev a náboženská společnost.“,
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
11. v § 12 dosavadním odstavci 2
slova „odstavce 1“ se nahrazují slovy „odstavce 2“,
12. v § 15 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a osoby založené církví
a náboženskou společností“,

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 12. června 2013
B. Poslankyně Ivana Řápková (7193)
1. V § 2 odst. 1 písm. c) zní:
“c)
nerozděluje zisk po zdanění, ledaže se jedná o nadaci se smíšeným účelem; nadace se
smíšeným účelem může rozdělit nejvýše třetinu zisku po zdanění osobám a způsobem
určeným v zakladatelském právním jednání,”.
2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:
“e)
zveřejňuje alespoň základní informace o své činnosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup (na veřejně přístupných internetových stránkách),”.
3. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:
“f)
její zakladatelé, členové statutárních a kontrolních orgánů a další osoby, které mají na
rozhodování právnické osoby podstatný vliv, jsou bezúhonní ve smyslu tohoto zákona.
To neplatí pro zakladatele nadace založené pořízením pro případ smrti,”.
4. V § 2 se na konci odstavce. 1 doplňuje písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 1
zní:
“g)
vede účetnictví dle jiného právního předpisu1).”
________________
1
)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.”.
5. Za § 6 se vkládá nový § 7, který zní:
“§7
Právnické osobě se statusem náleží výhody podle jiného právního předpisu.”.
Dosavadní § 7 až 18 se označují jako § 8 až 19.
6. V dosavadním § 9 (nově označovaném jako § 10) odst. 1 písmeno a) zní:
“a)
Účetní závěrku,”.

-37. V dosavadním § 11 (nově označovaném jako § 12) se doplňuje odstavec 3, který zní:
“(3) Zjistí-li orgán veřejné moci pří výkonu své činnosti, že právnická osoba se
statusem přestala splňovat některou z podmínek spojených s právem na zápis statusu do
veřejného rejstříku, nebo že porušila některou z povinností podle tohoto zákona, oznámí toto
skutečnost tomu, kdo vede veřejný rejstřík.”.

C. Poslanec Jan Chvojka (7188)
1.

Za dosavadní § 15 se vkládá nový paragraf 16, který zní:
„§ 16
(1) Odborové organizaci a organizaci zaměstnavatelů se zapíše status do veřejného
rejstříku, aniž by soud přezkoumával splnění podmínek podle tohoto zákona.

(2) Podkladem pro zápis statusu do veřejného rejstříku je oznámení o založení
odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů rejstříkovému soudu. Status se zapíše
ke dni zápisu odborové organizace a organizace zaměstnavatelů do spolkového rejstříku.“.
Dosavadní § 16 až 18 se označují jako § 17 až 19.
2.

V dosavadním § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Soud zapíše i bez návrhu status odborové organizaci a organizaci zaměstnavatelů,
která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v den, ke kterému bude odborová
organizace nebo organizace zaměstnavatelů zapsána do spolkového rejstříku podle zákona o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“.

D. Poslankyně Ivana Weberová (7192)
1. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Neodstraní-li právnická osoba se statusem nedostatek podle odstavce 1 ani
v přiměřené lhůtě, může to být důvodem pro odnětí statusu. Ten, kdo veřejný rejstřík vede,
vyrozumí o této skutečnosti soud.“.
2. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Neodstraní-li pobočný spolek se statusem nedostatek podle odstavce 1 ani
v přiměřené lhůtě, může to být důvodem pro odnětí statusu. Ten, kdo veřejný rejstřík vede,
vyrozumí o této skutečnosti soud.“.

V Praze dne 12. června 2013
Ing. Viktor P a g g i o v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

