
III. 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne …… 2016, 

 

o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

STATUS VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI 

 

    Hlava I 

Předmět úpravy 

§ 1 

Tento zákon upravuje podmínky, za kterých má veřejně prospěšná právnická osoba právo na 
zápis statusu veřejné prospěšnosti (dále jen „status“) do veřejného rejstříku, rozhodování o právu na 
zápis statusu, zápis statusu do veřejného rejstříku, povinnosti právnické osoby se statusem a některé 
otázky spojené s odnětím statusu. 

 

Hlava II 

Podmínky práva na zápis statusu 

Obecná ustanovení 

§ 2 

Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku má veřejně prospěšná právnická osoba, která 

a) v souladu se svým posláním vykonává činnost, jež je podle tohoto zákona činností přispívající 
k dosahování obecného blaha, a 

b) v souladu s tímto zákonem doloží, že 

 1. na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, 
2. nabyla majetek z poctivých zdrojů a  
3. hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 
 

§ 3 

Právo na zápis statusu nemá právnická osoba, které byl v posledních 5 letech status odňat.  
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§ 4  

Činnost přispívající k dosahování obecného blaha 

(1) Činností přispívající k dosahování obecného blaha je vlastní činnost vykonávaná v souladu se 
zakladatelským právním jednáním s cílem přispívat k dosahování obecného blaha, a to i když tato 
činnost směřuje jen k prospěchu určitého okruhu osob určeného druhově. 

(2) Činností přispívající k dosahování obecného blaha podle odstavce 1 je zejména činnost v 
oblasti 

a) rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 

b) charitativní činnosti, 

c) komunitního nebo lokálního rozvoje, 

d) odstraňování diskriminace založené zejména na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství či na 
základě zdravotního postižení,  

e) ochrany dětí a mládeže, 

f) ochrany kulturního dědictví a péče o něj,  

g) ochrany občanských a lidských práv a národnostních menšin, 

h) ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů a jiných biologických druhů a péče o ně,  

i) ochrany spotřebitele, 

j) ochrany zdraví a poskytování zdravotních služeb, 

k) ochrany životního prostředí, 

l) péče o kultivaci mezilidských vztahů, 

m)  podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  

n) podpory rodiny, 

o) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a při jejich předcházení, 

p) pomoci cizincům v České republice,  

q) poskytování nadačních příspěvků na činnost přispívající k dosahování obecného blaha, 

r)práce s dětmi a mládeží, 

s) prevence kriminality a sociálně patologických jevů, 

t) provozování sportu,  

u) rozvoje demokracie a posilování právního státu, 

v) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje, 

w) sociálních služeb,  

x) úsilí směřujícího k odstranění chudoby,  

y) vědy, vývoje a výzkumu, 
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z) veřejných kulturních služeb, 

za) vyznávání náboženské víry a poskytování duchovní pomoci, nebo 

zb) vzdělávání, školení a osvěty. 

Bezúhonnost 

§ 5  

Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný 
čin, pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by 
nebyla odsouzena. 

 

§ 6 

(1) Osoby mající podstatný vliv na rozhodování veřejně prospěšné právnické osoby se 
nepovažují za bezúhonné také tehdy, není-li bezúhonná 

a) osoba, která je členem statutárního orgánu nebo členem orgánu podle § 8 odst. 1 písm. b) veřejně 
prospěšné právnické osoby, 

b) osoba zastupující ve statutárním orgánu nebo orgánu podle § 8 odst. 1 písm. b) právnickou osobu, 
která je členem takového orgánu veřejně prospěšné právnické, nebo 

c)  ovládající osoba veřejně prospěšné obchodní korporace. 

(2) Splnění podmínky bezúhonnosti osob majících podstatný vliv na rozhodování veřejně 
prospěšné právnické osoby může soud prominout, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. 

 

§ 7 

(1) Za účelem doložení bezúhonnosti si soud vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o 
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční právnickou 
osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný cizím 
státem,  

a) jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba 
v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; za účelem doložení 
bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného členského státu Evropské 
unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, postačí 
předložit výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích 
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních 
zapsaných v evidenci tohoto státu,  

b) v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím 
státem, ve kterém zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla 
organizační složku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní 
odpovědnost právnických osob. 
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(3) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní 
nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží právnická osoba čestné prohlášení 
o bezúhonnosti  

a) fyzické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 2 písm. a), 

b) zahraniční právnické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 2 písm. b). 

(4) Doklady podle odstavců 2 a 3 nesmí být ke dni podání návrhu na zahájení řízení o právu na 
zápis statusu do veřejného rejstříku starší více než 3 měsíce. 

 

Hospodárné využívání jmění k veřejně prospěšnému účelu a poctivost zdrojů nabytého majetku 

§ 8 

(1) Hospodárně využívá jmění k veřejně prospěšnému účelu veřejně prospěšná právnická 
osoba, 

a) jejíž zakladatelské právní jednání určuje, že 

1. mezi její zakladatele, členy, zaměstnance, členy jejích orgánů nebo osoby jim blízké se 
nerozděluje zisk, 
2. tomu, jehož členství v této osobě zaniká nebo jeho právnímu nástupci, nebude na 
vypořádacím podílu, náleží-li mu podle jiného zákona, vyplaceno více, než je výše jeho 
splaceného nebo vneseného vkladu do základního kapitálu v době ukončení jeho členství, a 
3. na podílu na likvidačním zůstatku nebude tomu, komu náleží podle jiného zákona, 
vyplaceno více, než je výše jeho splaceného nebo vneseného vkladu do základního 
kapitálu, v době splatnosti podílu na likvidačním zůstatku, a že zbylý likvidační zůstatek 
nabídne likvidátor právnické osobě se statusem s obdobným účelem; v zakládací listině 
obecně prospěšné společnosti může být také určeno, že likvidátor nabídne likvidační 
zůstatek obecně prospěšné společnosti se statusem s obdobným účelem, a 

b) jež má zřízen orgán, který 

1. dohlíží, zda jsou její záležitosti vedeny řádně,  
2. dohlíží, zda je její činnost vykonávána v souladu se zakladatelským právním jednáním 
a právními předpisy, 
3. kontroluje, zda je její jmění využíváno hospodárně k veřejně prospěšnému účelu 
a v souladu se zakladatelským právním jednáním,  
4. kontroluje, jak je vedeno její účetnictví, 
5. přezkoumává její řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se 
k její výroční zprávě, 
6. je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se její činnosti 
a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a právními 
předpisy, a 
7. upozorňuje statutární orgán, jakož i toho, kdo je oprávněn členy statutárního orgánu 
povolat do funkce, na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, 

(dále jen „kontrolní orgán“). 
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(2) Členem kontrolního orgánu veřejně prospěšné právnické osoby nesmí být osoba, která je 

a) členem statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení člena statutárního orgánu 
této osoby, 

b) osobou blízkou členovi statutárního orgánu nebo osobě v obdobném postavení člena 
statutárního orgánu této osoby, nebo 

c) v pracovním nebo obdobném poměru vůči této osobě; to neplatí, stanoví-li jiný zákon, že 
členem kontrolního orgánu musí být zaměstnanci zvolená osoba v pracovním nebo 
obdobném poměru vůči právnické osobě. 
 

§ 9 

(1) K prokázání poctivosti zdrojů majetku, který veřejně prospěšná právnická osoba nabyla, a 
hospodárnosti využívání jejího jmění k veřejně prospěšnému účelu předloží právnická osoba s návrhem 
na zahájení řízení o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku účetní závěrku, zprávu auditora o 
ověření účetní závěrky, je-li povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a listiny podle § 14 odst. 
1 písm. a) až g) alespoň za 2 účetní období bezprostředně předcházející dni podání tohoto návrhu; 
právnická osoba vedoucí jednoduché účetnictví předloží místo účetní závěrky přehled o majetku a 
závazcích a přehled o příjmech a výdajích. 

(2) Podá-li právnická osoba návrh na rozhodnutí o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku 
do 1 roku od svého vzniku, namísto předložení listin uvedených v odstavci 1 uvede 

a) předpokládané zdroje svých výnosů a předpokládaný způsob jejich použití na činnost 
přispívající k dosahování obecného blaha nebo svůj další rozvoj, 

b) předpokládané náklady na vlastní správu, 
c) předpokládaný počet zaměstnanců a dobrovolníků spolu s předpokládaným souhrnem výše 

jejich mezd, odměn z dohody a kapesného, a 
d) předpokládaný součet 3 nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, 

zaměstnance a dobrovolníky, které mají být vyplaceny v souvislosti s působením v této osobě. 

 
Zvláštní ustanovení o pobočném spolku a osobě založené církví a náboženskou společností 

§ 10 

Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku má pobočný spolek nebo právnická osoba 
založená registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaná podle zákona upravujícího právní 
poměry církví a náboženských společností (dále jen „osoba založená církví a náboženskou společností“) 
bez ohledu na status hlavního spolku nebo církve a náboženské společnosti, splňuje-li podmínky 
stanovené tímto zákonem. 

 

§ 11 

Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku však nemá pobočný spolek nebo osoba založená 
církví a náboženskou společností, jimž byl v posledních 5 letech status odňat odnětím statusu hlavnímu 
spolku nebo církvi a náboženské společnosti. Toto právo nemá ani pobočný spolek nebo osoba 
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založená církví a náboženskou společností, jež vznikly v posledních 5 letech po odnětí statusu hlavnímu 
spolku nebo církvi a náboženské společnosti. 

 

Hlava III 

Rozhodování o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku a jeho zápis do veřejného rejstříku  

 

§ 12 

Rozhodování o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku 

(1) Soud rozhoduje o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku na návrh právnické osoby. 

(2) S návrhem na zahájení řízení o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku doloží 
právnická osoba splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 

(3) Soud přizná právnické osobě právo na zápis statusu do veřejného rejstříku, jsou-li splněny 
podmínky stanovené tímto zákonem.  

(4) Proti rozhodnutí, jímž soud přiznal právnické osobě právo na zápis statusu do veřejného 
rejstříku, není odvolání přípustné; rozhodnutí se pouze poznamená do spisu a právnická osoba se o 
něm vyrozumí. Rozhodnutí podle věty první nabývá právní moci poznamenáním do spisu. Toto 
rozhodnutí musí být odůvodněno. 

 

§ 13 

Zápis statusu do veřejného rejstříku 

(1) Status zapíše do veřejného rejstříku ten, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická 
osoba zapsána.  

(2) Podkladem pro zápis statusu do veřejného rejstříku je pravomocné rozhodnutí soudu, 
kterým se právnické osobě přiznává právo na takový zápis.  

(3) Ten, kdo vede veřejný rejstřík podle odstavce 1, provede i bez návrhu zápis statusu do 
veřejného rejstříku, aniž by vydával rozhodnutí o povolení zápisu, poté, co je mu soudem, o jehož 
rozhodnutí jde, doručeno vyrozumění o rozhodnutí podle odstavce 2. 

 

Hlava IV 

Povinnosti právnické osoby se statusem 

§ 14 

(1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného rejstříku výroční 
zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň 

a) cíle právnické osoby se statusem a zhodnocení jejich dosahování, 

b) přehled zdrojů výnosů přesahujících 5 % z jejich celkového součtu včetně uvedení jejich použití, 
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c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení a provoz a 
náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s výkonem hlavní činnosti, 

d) součet odměn vyplacených členům statutárního a kontrolního orgánu za uplynulé účetní období, 
s uvedením počtu těchto členů, 

e) počet zaměstnanců a dobrovolníků včetně souhrnu výše jejich mezd, odměn z dohody 
a kapesného k poslednímu dni uplynulého účetního období, 

f) součet 5 nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, zaměstnance a 
dobrovolníky za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením v právnické osobě se 
statusem, 

g) přehled plateb 5 největším dodavatelům, s uvedením jimi poskytnutého protiplnění, a 

h) další skutečnosti požadované jiným právním předpisem. 

(2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční zpráva podle 
odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. 

(3) Přesahuje-li roční úhrn čistého obratu podle poslední účetní závěrky právnické osoby se 
statusem v uplynulém účetním období 5 000 000 Kč, podléhá účetní závěrka vždy ověření auditorem. 

(4) Právnická osoba se statusem uloží výroční zprávu podle odstavce 1 do sbírky listin veřejného 
rejstříku do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem a po vyjádření kontrolního orgánu, 
nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období. 

 

§ 15 

Pravidla o střetu zájmů 

(1) Uzavírá-li právnická osoba se statusem smlouvu se zakladatelem, členem, členem jejího 
orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, osobou v obdobném postavení člena statutárního 
orgánu nebo s osobou jim blízkou (dále jen „spřízněná osoba“), přičemž hodnota předmětu smlouvy 
představuje alespoň 5 % ročního úhrnu čistého obratu podle poslední účetní závěrky, nejméně však 
50 000 Kč, vypracuje kontrolní orgán a založí bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy do sbírky 
listin veřejného rejstříku zprávu, ve které posoudí, 

a) zda byla úplata obvyklá, jde-li o úplatné nabytí nebo zcizení majetku, anebo 

b) zda byla uzavřena za podmínek obvyklých, je-li předmětem smlouvy výkon práce nebo služby nebo 
bezúplatné plnění ve prospěch spřízněné osoby.  

Nelze-li zjistit roční úhrn čistého obratu podle poslední účetní závěrky, použije se ustanovení věty 
první, představuje-li hodnota předmětu smlouvy alespoň 50 000 Kč. U opětujícího se peněžitého plnění 
se za hodnotu předmětu smlouvy podle věty první považuje součet opětujících se plnění za 1 rok. 

(2) Nebude-li smlouva uzavřena za podmínek podle odstavce 1 písm. a), vrátí spřízněná osoba 
právnické osobě se statusem částku převyšující cenu obvyklou, jde-li o úplatné nabytí majetku, 
popřípadě doplatí částku do výše obvyklé ceny, jde-li o úplatné zcizení majetku. Nebude-li smlouva 
uzavřena za podmínek podle odstavce 1 písm. b), poskytne spřízněná osoba právnické osobě se 
statusem přiměřenou náhradu. 
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(3) Nebude-li smlouva uzavřena za podmínek podle odstavce 1 písm. a) a b), má se za to, že 
členové statutárního orgánu, kteří smlouvu uzavřeli nebo pro její uzavření hlasovali, nejednali s péčí 
řádného hospodáře. 

(4) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen kontrolního orgánu nebo jiná oprávněná 
osoba podle odstavce 5 porušili své povinnosti podle odstavce 1, zejména tím, že nevypracovali nebo 
nezveřejnili zprávu podle odstavce 1 nebo v ní úmyslně uvedli nepravdivé údaje, nese důkazní 
břemeno tato osoba, ledaže soud rozhodne, že to po ní nelze spravedlivě požadovat. 

(5) Uzavírá-li s právnickou osobou se statusem smlouvu podle odstavce 1 člen kontrolního 
orgánu, není tento člen oprávněn podílet se na plnění povinností kontrolního orgánu podle odstavce 1. 
Není-li kontrolní orgán schopen v případě podle věty první plnit povinnosti podle odstavce 1, plní tyto 
povinnosti nejvyšší orgán této právnické osoby; je-li nejvyšším orgánem statutární orgán nebo nemá-li 
právnická osoba se statusem nejvyšší orgán, plní tyto povinnosti její členové, není-li jich, zakladatelé, 
není-li ani jich, opatrovník právnické osoby se statusem. 

 

§ 16 

Zvláštní ustanovení o pobočném spolku a osobě založené církví a náboženskou společností 

  Pobočný spolek se statusem může splnit povinnost podle § 14 zveřejněním stanovených 
údajů a dokumentů ve výroční zprávě hlavního spolku; to platí obdobně pro osobu založenou církví a 
náboženskou společností se statusem a církev a náboženskou společnost se statusem. 

 

Hlava V 

Porušení povinnosti právnické osoby se statusem a některé otázky spojené s odnětím statusu 

 

§ 17 

Nedostatek podmínek práva na zápis statusu 

(1) Soud o odnětí statusu rozhodne bez návrhu v případě, že právnická osoba se statusem 
přestane splňovat některou z podmínek pro přiznání práva na zápis statusu do veřejného rejstříku 
podle tohoto zákona a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní; soud rozhodne o 
odnětí statusu také tehdy, nesplňovala-li právnická osoba se statusem některou z těchto podmínek 
v době rozhodování o tomto právu. Je-li touto právnickou osobou pobočný spolek nebo osoba 
založená církví a náboženskou společností, vyrozumí soud o této skutečnosti i hlavní spolek nebo církev 
a náboženskou společnost. 

(2) Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své činnosti, že je dána skutečnost, která je podle 
odstavce 1 důvodem pro odnětí statusu, vyrozumí o tom soud. 
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§ 18  

Porušení povinnosti právnické osoby se statusem 

(1) Soud o odnětí statusu rozhodne bez návrhu také v případě, že právnická osoba se statusem 
hrubě nebo opakovaně porušila některou z povinností podle tohoto zákona. 

(2) Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své činnosti, že právnická osoba se statusem porušila 
některou z povinností podle tohoto zákona, vyrozumí o tom toho, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož 
je právnická osoba se statusem zapsána. 

 

§ 19 

(1) Zjistí-li ten, kdo vede veřejný rejstřík, že právnická osoba se statusem porušila některou z 
povinností podle tohoto zákona, vyzve ji, aby nedostatek v přiměřené lhůtě odstranila. Je-li touto 
právnickou osobou pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou společností, vyrozumí 
ten, kdo vede veřejný rejstřík, o této skutečnosti i hlavní spolek nebo církev a náboženskou společnost. 

(2) Neodstraní-li právnická osoba se statusem nedostatek podle odstavce 1 ani v přiměřené 
lhůtě, vyrozumí ten, kdo vede veřejný rejstřík, o této skutečnosti soud. 

 

Zahájení řízení o odnětí statusu a následky výmazu statusu 

§ 20 

Zahájení řízení o odnětí statusu zapíše do veřejného rejstříku, do něhož je právnická osoba se 
statusem zapsána, ten, kdo veřejný rejstřík vede. 

 

§ 21 

(1) Výmazem statusu z veřejného rejstříku zanikají všechna práva a povinnosti s ním spojené 
s výjimkou povinností stanovených v § 8 odst. 1 písm. a) a b) a § 15; tyto povinnosti musí právnická 
osoba nebo její právní nástupce splňovat po dobu 1 roku od výmazu statusu. 

(2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným spolkům, které 
jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro církev a náboženskou společnost a 
osobu založenou církví a náboženskou společností. 

 

§ 22 

Zvláštní ustanovení o pobočném spolku a osobě založené církví a náboženskou společností 

(1) Soud může odejmout status pobočnému spolku nebo osobě založené církví a náboženskou 
společností bez ohledu na status hlavního spolku nebo církve a náboženské společnosti.  

(2) Pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou společností se může statusu také 
vzdát. 
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Hlava VI 

Společná a přechodná ustanovení 

§ 23 

(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem, status ani právo na jeho zápis do 
veřejného rejstříku nepřechází na nástupnickou právnickou osobu. 

(2) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem odštěpením nebo změnou právní formy, 
osoba zúčastněná na přeměně pozbývá status i právo na jeho zápis do veřejného rejstříku. 

 

§ 24 

Podá-li právnická osoba, která vznikla dříve než 1 rok přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, návrh na rozhodnutí o právu na zápis statusu do 2 let od svého vzniku, považuje se její 
povinnost podle § 9 odst. 1 za splněnou předložením účetní závěrky, zprávy auditora o ověření účetní 
závěrky, je-li povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a listin dle § 14 odst. 1 písm. a) až g) za 1 
účetní období předcházející dni podání tohoto návrhu. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

§ 25 

V § 11 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona 
č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 
151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 
155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 
151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 
357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 
159/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 
189/2006 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 
202/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 
167/2013 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 
335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. …/…. Sb., se písmeno h) zrušuje. 

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena h) až n). 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o myslivosti 

§ 26 
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Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 
444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 
344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. …. /…. Sb., se mění takto: 

 

1. V § 21 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„b) volba a odvolání členů kontrolního orgánu,“. 

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h). 

2. V § 28 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:  

„i) údaj o tom, že honební společenstvo má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy mu byl přiznán, 
údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a 
důvod jeho odnětí.“. 

3. V § 28 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

 „(6) Sbírka listin dále obsahuje  

a) vyrozumění o rozhodnutí soudu o právu honebního společenstva na zápis statusu veřejné 
prospěšnosti do veřejného rejstříku nebo rozhodnutí o odnětí statusu veřejné prospěšnosti,  

b) výroční zprávu honebního společenstva se statusem veřejné prospěšnosti podle § 14 odst. 1 zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti. 

(7) Zápis statusu veřejné prospěšnosti provede orgán státní správy myslivosti nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění o pravomocném rozhodnutí soudu o přiznání práva na 
zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Nebude-li zápis statusu veřejné 
prospěšnosti proveden ve lhůtě podle věty první, považuje se zápis za provedený dnem následujícím 
po uplynutí této lhůty; zápis se promítne do rejstříku do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis 
považuje za provedený. Zápis jiných skutečností podle odstavce 3 písm. i) provede orgán státní správy 
myslivosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dozví.“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech 

§ 27 

V § 17 odst. 6 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se 
slovo „Status“ nahrazuje slovy „Zápis statusu“, slovo „zapíše“ se nahrazuje slovem „provede“, slova 
„podání návrhu a doložení pravomocného“ se nahrazují slovy „doručení vyrozumění o pravomocném“, 
slova „povolení zápisu“ se nahrazují slovy „přiznání práva na zápis“ a slovo „navrhovaný“ se zrušuje. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna školského zákona 

§ 28 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., 
zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona 
č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 
331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 
53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. 
a zákona č. …. /…. Sb., se mění takto: 

 

1. V § 130 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Zřizovací listinou lze zřídit další orgány školské právnické osoby, a to zejména kontrolní nebo 
poradní, a stanovit jejich složení a působnost; těmto orgánům nelze přiznat pravomoci vyhrazené 
tímto zákonem zřizovateli, radě nebo řediteli.“. 

2. V § 154 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: 

„l) údaj o tom, že školská právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, 
údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a 
důvod jeho odnětí,“. 

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m). 

3. V § 154 odst. 3 se za slovo „soudu,“ vkládají slova „nebo jde-li o zápis údajů podle § 154 odst. 1 
písm. l),“. 

4. V § 155 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

„g) vyrozumění o rozhodnutí soudu o právu školské právnické osoby na zápis statusu veřejné 
prospěšnosti do veřejného rejstříku nebo rozhodnutí o odnětí statusu veřejné prospěšnosti, 

h) výroční zprávu školské právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti podle § 14 odst. 1 zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti.“. 

5. V § 159 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Zápis statusu veřejné prospěšnosti provede ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení vyrozumění o pravomocném rozhodnutí soudu o  přiznání práva na zápisu statusu veřejné 
prospěšnosti do veřejného rejstříku. Nebude-li zápis statusu veřejné prospěšnosti proveden ve lhůtě 
podle věty první, považuje se zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; zápis se 
promítne do rejstříku do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený. Zápis 
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jiných skutečností podle § 154 odst. 1 písm. l) provede ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy se o nich dozví.“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna občanského zákoníku 

§ 29 

V § 149 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. …. /…. Sb., se slova „na návrh 
osoby, která na tom má právní zájem, nebo i“ zrušují. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o obchodních společnostech a družstvech 

§ 30 

V § 772 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Určí-li tak stanovy, nabídne likvidátor likvidační zůstatek podle věty první právnické osobě se 
statusem veřejné prospěšnosti s účelem obdobným tomu, za kterým bylo založeno sociální družstvo.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

§ 31 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. …. /…. 
Sb., se mění takto: 

 

1. V § 90 odst. 1 se číslo „15“ nahrazuje číslem „60“. 

2. § 93 zní: „Soud zašle bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí, kterým se právnické osobě 
přiznává právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, vyrozumění o tomto 
rozhodnutí také tomu, kdo vede veřejný rejstřík, v němž je právnická osoba zapsána. Jde-li o 
rozhodnutí o odnětí statusu veřejné prospěšnosti právnické osoby, zašle soud za podmínek podle věty 
první opis tohoto rozhodnutí.“. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Účinnost 
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§ 32 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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	b) osoba zastupující ve statutárním orgánu nebo orgánu podle § 8 odst. 1 písm. b) právnickou osobu, která je členem takového orgánu veřejně prospěšné právnické, nebo
	c)  ovládající osoba veřejně prospěšné obchodní korporace.
	(2) Splnění podmínky bezúhonnosti osob majících podstatný vliv na rozhodování veřejně prospěšné právnické osoby může soud prominout, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné.
	§ 7

	(1) Za účelem doložení bezúhonnosti si soud vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(2) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby, která je cizincem nebo zahraniční právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný cizím státem,
	(3) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti
	a) fyzické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 2 písm. a),
	b) zahraniční právnické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 2 písm. b).

	(4) Doklady podle odstavců 2 a 3 nesmí být ke dni podání návrhu na zahájení řízení o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku starší více než 3 měsíce.

	Hospodárné využívání jmění k veřejně prospěšnému účelu a poctivost zdrojů nabytého majetku
	§ 8
	(1) Hospodárně využívá jmění k veřejně prospěšnému účelu veřejně prospěšná právnická osoba,
	a) jejíž zakladatelské právní jednání určuje, že

	(dále jen „kontrolní orgán“).
	(2) Členem kontrolního orgánu veřejně prospěšné právnické osoby nesmí být osoba, která je

	§ 9
	(1) K prokázání poctivosti zdrojů majetku, který veřejně prospěšná právnická osoba nabyla, a hospodárnosti využívání jejího jmění k veřejně prospěšnému účelu předloží právnická osoba s návrhem na zahájení řízení o právu na zápis statusu do veřejného r...
	(2) Podá-li právnická osoba návrh na rozhodnutí o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku do 1 roku od svého vzniku, namísto předložení listin uvedených v odstavci 1 uvede
	d) předpokládaný součet 3 nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, zaměstnance a dobrovolníky, které mají být vyplaceny v souvislosti s působením v této osobě.
	§ 10
	Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku má pobočný spolek nebo právnická osoba založená registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaná podle zákona upravujícího právní poměry církví a náboženských společností (dále jen „osoba založen...
	§ 11
	Právo na zápis statusu do veřejného rejstříku však nemá pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou společností, jimž byl v posledních 5 letech status odňat odnětím statusu hlavnímu spolku nebo církvi a náboženské společnosti. Toto právo n...

	Hlava III
	Rozhodování o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku a jeho zápis do veřejného rejstříku
	§ 12
	Rozhodování o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku
	(1) Soud rozhoduje o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku na návrh právnické osoby.
	(2) S návrhem na zahájení řízení o právu na zápis statusu do veřejného rejstříku doloží právnická osoba splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
	(3) Soud přizná právnické osobě právo na zápis statusu do veřejného rejstříku, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem.
	(4) Proti rozhodnutí, jímž soud přiznal právnické osobě právo na zápis statusu do veřejného rejstříku, není odvolání přípustné; rozhodnutí se pouze poznamená do spisu a právnická osoba se o něm vyrozumí. Rozhodnutí podle věty první nabývá právní moci ...
	§ 13
	Zápis statusu do veřejného rejstříku
	(1) Status zapíše do veřejného rejstříku ten, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána.
	(2) Podkladem pro zápis statusu do veřejného rejstříku je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se právnické osobě přiznává právo na takový zápis.
	(3) Ten, kdo vede veřejný rejstřík podle odstavce 1, provede i bez návrhu zápis statusu do veřejného rejstříku, aniž by vydával rozhodnutí o povolení zápisu, poté, co je mu soudem, o jehož rozhodnutí jde, doručeno vyrozumění o rozhodnutí podle odstavc...

	Hlava IV
	Povinnosti právnické osoby se statusem
	§ 14
	(1) Právnická osoba se statusem vyhotoví a uloží do sbírky listin veřejného rejstříku výroční zprávu za každé uplynulé účetní období, která obsahuje alespoň
	a) cíle právnické osoby se statusem a zhodnocení jejich dosahování,
	b) přehled zdrojů výnosů přesahujících 5 % z jejich celkového součtu včetně uvedení jejich použití,
	c) přehled nákladů na vlastní správu, které představují zejména náklady na její řízení a provoz a náklady spojené s dodáním služeb či zboží, které přímo nesouvisí s výkonem hlavní činnosti,
	d) součet odměn vyplacených členům statutárního a kontrolního orgánu za uplynulé účetní období, s uvedením počtu těchto členů,
	e) počet zaměstnanců a dobrovolníků včetně souhrnu výše jejich mezd, odměn z dohody a kapesného k poslednímu dni uplynulého účetního období,
	f) součet 5 nejvyšších ročních příjmů osob z okruhu zahrnujícího členy orgánu, zaměstnance a dobrovolníky za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením v právnické osobě se statusem,
	g) přehled plateb 5 největším dodavatelům, s uvedením jimi poskytnutého protiplnění, a
	h) další skutečnosti požadované jiným právním předpisem.
	(2) V případě právnické osoby vedoucí jednoduché účetnictví obsahuje výroční zpráva podle odstavce 1 namísto účetní závěrky přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
	(3) Přesahuje-li roční úhrn čistého obratu podle poslední účetní závěrky právnické osoby se statusem v uplynulém účetním období 5 000 000 Kč, podléhá účetní závěrka vždy ověření auditorem.
	(4) Právnická osoba se statusem uloží výroční zprávu podle odstavce 1 do sbírky listin veřejného rejstříku do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem a po vyjádření kontrolního orgánu, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetníh...
	§ 15
	Pravidla o střetu zájmů
	(1) Uzavírá-li právnická osoba se statusem smlouvu se zakladatelem, členem, členem jejího orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, osobou v obdobném postavení člena statutárního orgánu nebo s osobou jim blízkou (dále jen „spřízněná osoba“), p...
	a) zda byla úplata obvyklá, jde-li o úplatné nabytí nebo zcizení majetku, anebo
	b) zda byla uzavřena za podmínek obvyklých, je-li předmětem smlouvy výkon práce nebo služby nebo bezúplatné plnění ve prospěch spřízněné osoby.
	Nelze-li zjistit roční úhrn čistého obratu podle poslední účetní závěrky, použije se ustanovení věty první, představuje-li hodnota předmětu smlouvy alespoň 50 000 Kč. U opětujícího se peněžitého plnění se za hodnotu předmětu smlouvy podle věty první p...
	(2) Nebude-li smlouva uzavřena za podmínek podle odstavce 1 písm. a), vrátí spřízněná osoba právnické osobě se statusem částku převyšující cenu obvyklou, jde-li o úplatné nabytí majetku, popřípadě doplatí částku do výše obvyklé ceny, jde-li o úplatné ...
	(3) Nebude-li smlouva uzavřena za podmínek podle odstavce 1 písm. a) a b), má se za to, že členové statutárního orgánu, kteří smlouvu uzavřeli nebo pro její uzavření hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře.
	(4) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen kontrolního orgánu nebo jiná oprávněná osoba podle odstavce 5 porušili své povinnosti podle odstavce 1, zejména tím, že nevypracovali nebo nezveřejnili zprávu podle odstavce 1 nebo v ní úmyslně uvedl...
	(5) Uzavírá-li s právnickou osobou se statusem smlouvu podle odstavce 1 člen kontrolního orgánu, není tento člen oprávněn podílet se na plnění povinností kontrolního orgánu podle odstavce 1. Není-li kontrolní orgán schopen v případě podle věty první p...

	§ 16
	Zvláštní ustanovení o pobočném spolku a osobě založené církví a náboženskou společností
	Pobočný spolek se statusem může splnit povinnost podle § 14 zveřejněním stanovených údajů a dokumentů ve výroční zprávě hlavního spolku; to platí obdobně pro osobu založenou církví a náboženskou společností se statusem a církev a náboženskou společn...
	Hlava V
	Porušení povinnosti právnické osoby se statusem a některé otázky spojené s odnětím statusu
	§ 17
	Nedostatek podmínek práva na zápis statusu
	(1) Soud o odnětí statusu rozhodne bez návrhu v případě, že právnická osoba se statusem přestane splňovat některou z podmínek pro přiznání práva na zápis statusu do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lh...
	(2) Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své činnosti, že je dána skutečnost, která je podle odstavce 1 důvodem pro odnětí statusu, vyrozumí o tom soud.
	§ 18
	Porušení povinnosti právnické osoby se statusem
	(1) Soud o odnětí statusu rozhodne bez návrhu také v případě, že právnická osoba se statusem hrubě nebo opakovaně porušila některou z povinností podle tohoto zákona.
	(2) Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své činnosti, že právnická osoba se statusem porušila některou z povinností podle tohoto zákona, vyrozumí o tom toho, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba se statusem zapsána.
	§ 19
	(1) Zjistí-li ten, kdo vede veřejný rejstřík, že právnická osoba se statusem porušila některou z povinností podle tohoto zákona, vyzve ji, aby nedostatek v přiměřené lhůtě odstranila. Je-li touto právnickou osobou pobočný spolek nebo osoba založená cí...
	(2) Neodstraní-li právnická osoba se statusem nedostatek podle odstavce 1 ani v přiměřené lhůtě, vyrozumí ten, kdo vede veřejný rejstřík, o této skutečnosti soud.
	Zahájení řízení o odnětí statusu a následky výmazu statusu
	§ 20
	Zahájení řízení o odnětí statusu zapíše do veřejného rejstříku, do něhož je právnická osoba se statusem zapsána, ten, kdo veřejný rejstřík vede.
	§ 21
	(1) Výmazem statusu z veřejného rejstříku zanikají všechna práva a povinnosti s ním spojené s výjimkou povinností stanovených v § 8 odst. 1 písm. a) a b) a § 15; tyto povinnosti musí právnická osoba nebo její právní nástupce splňovat po dobu 1 roku od...
	(2) Výmazem statusu hlavnímu spolku se vymaže status i všem jeho pobočným spolkům, které jej nabyly jeho nabytím hlavním spolkem; to platí obdobně pro církev a náboženskou společnost a osobu založenou církví a náboženskou společností.

	§ 22
	Zvláštní ustanovení o pobočném spolku a osobě založené církví a náboženskou společností
	(1) Soud může odejmout status pobočnému spolku nebo osobě založené církví a náboženskou společností bez ohledu na status hlavního spolku nebo církve a náboženské společnosti.
	(2) Pobočný spolek nebo osoba založená církví a náboženskou společností se může statusu také vzdát.

	Hlava VI
	Společná a přechodná ustanovení
	§ 23
	(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem, status ani právo na jeho zápis do veřejného rejstříku nepřechází na nástupnickou právnickou osobu.
	(2) Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem odštěpením nebo změnou právní formy, osoba zúčastněná na přeměně pozbývá status i právo na jeho zápis do veřejného rejstříku.
	§ 24
	Podá-li právnická osoba, která vznikla dříve než 1 rok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, návrh na rozhodnutí o právu na zápis statusu do 2 let od svého vzniku, považuje se její povinnost podle § 9 odst. 1 za splněnou předložením účetní závěrk...
	ČÁST DRUHÁ
	Změna zákona o soudních poplatcích
	§ 25
	V § 11 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/...
	ČÁST TŘETÍ
	Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2...
	V § 17 odst. 6 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zák...

	ČÁST PÁTÁ
	1. V § 130 se doplňuje odstavec 3, který zní:
	„(3) Zřizovací listinou lze zřídit další orgány školské právnické osoby, a to zejména kontrolní nebo poradní, a stanovit jejich složení a působnost; těmto orgánům nelze přiznat pravomoci vyhrazené tímto zákonem zřizovateli, radě nebo řediteli.“.
	2. V § 154 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
	„l) údaj o tom, že školská právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho odnětí,“.
	Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
	3. V § 154 odst. 3 se za slovo „soudu,“ vkládají slova „nebo jde-li o zápis údajů podle § 154 odst. 1 písm. l),“.
	4. V § 155 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
	„g) vyrozumění o rozhodnutí soudu o právu školské právnické osoby na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku nebo rozhodnutí o odnětí statusu veřejné prospěšnosti,
	h) výroční zprávu školské právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti podle § 14 odst. 1 zákona o statusu veřejné prospěšnosti.“.
	5. V § 159 se doplňuje odstavec 6, který zní:
	„(6) Zápis statusu veřejné prospěšnosti provede ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění o pravomocném rozhodnutí soudu o  přiznání práva na zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Nebude-li zápis sta...
	Účinnost
	§ 32
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.








