
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k senátnímu návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých 

zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) 

 (sněmovní tisk č. 797) 

 

Vláda na své schůzi dne 23. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona  

o veřejných kulturních institucích a o změně některých zákonů (zákon o veřejných kulturních 

institucích), a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících 

důvodů: 

 

1. Záměrem předkladatele je vytvořit systémové předpoklady pro finanční stabilitu kulturních 

institucí a jejich odpolitizování. Podle názoru vlády však navrhovaný zákon tyto problémy 

neřeší vůbec nebo je řeší nedostatečně. Navrhovaná forma stanovení základních parametrů 

financování, jako jsou objem finančních prostředků a časové období jejich poskytování, ve 

zřizovací listině veřejné kulturní instituce nezaručuje bezproblémový chod instituce 

a nevypořádá se s případy, kdy veřejná kulturní instituce nebude mít zajištěny prostředky na 

další období. Navrhovaná možnost odvolání správní rady, která je centrálním orgánem 

veřejné kulturní instituce, jako celku bez udání důvodu zase vzbuzuje pochybnosti 

o naplnění předkladatelem uváděného cíle odpolitizování těchto institucí.  

 

2. Návrh zákona vytváří nový typ právnické osoby, u níž není zcela zřejmé, zda má 

veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahu. Z účelu a způsobu zřizování veřejných 

kulturních institucí lze dovodit, že se jedná o veřejnoprávní subjekty, na druhé straně však 

návrh neorganicky přebírá některé instituty práva obchodních korporací. Zvláště pak stanoví 

subsidiární použití právní úpravy společnosti s ručením omezeným (§ 39), což vyvolává řadu 

výkladových problémů, neboť není standardní, aby nezisková organizace podléhala 

pravidlům dopadajícím primárně na podnikatelské subjekty.  

 

3. Vláda nesouhlasí s navrhovanými odchylkami od obecné úpravy pracovního poměru  

a odměňovaní v případě zaměstnanců veřejných kulturních institucí, které by vedly  

ke snížení jejich pracovněprávní ochrany. Návrh nové právní úpravy neobsahuje maximální 

přípustný počet opakovaného uzavírání pracovního poměru na dobu určitou či jeho 

obnovení. Ve svém důsledku to znamená, že pro určitou skupinu zaměstnanců by nastal 
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stav, kdy by chybělo jakékoli omezení, pokud jde o možné opakované uzavírání pracovních 

poměrů na dobu určitou. Z hlediska souladu s právem EU lze předpokládat, že Evropská 

komise bude v této úpravě bez dostatečně jasného věcného odůvodnění a subsumování 

pod některou z výjimek ve smyslu článku 5 směrnice 1999/70/ES ze dne 28. června 1999  

o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS, spatřovat porušení uvedené směrnice. Pochybnosti o souladu 

s ústavním principem rovnosti pak vyvolává stanovení zvláštní výpovědní doby u pracovního 

poměru na dobu určitou u zaměstnanců veřejných kulturních institucí a možnost úpravy 

pracovního poměru na dobu určitou včetně výpovědi odchylně od zákona ve zřizovací 

listině, kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu. Navrhovaný zákon rovněž počítá 

s výrazným navýšením platů ředitelů veřejné kulturní instituce, nebrání však snižování počtu 

zaměstnanců, ani např. rozpuštění stávajících uměleckých souborů v divadlech. 

 

4. Vláda nepokládá i s ohledem na negativní zkušenosti z praxe (např. u obecně prospěšných 

společností) za žádoucí možnost společného zřizování veřejných kulturních institucí více 

zřizovateli, neboť by přinášela značná rizika jak z hlediska řízení, tak z hlediska financování 

a majetku, které by v konečném důsledku mohly činnost veřejných kulturních institucí 

paralyzovat. Jako stejně rizikovou je třeba vnímat úpravu zřizování dceřiných veřejných 

kulturních institucí, které by mohlo vést ke ztrátě kontroly zřizovatele nad činností 

a hospodařením těchto veřejných kulturních institucí. 

 

5. Předložený návrh zákona ignoruje vazby na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Návrh zákona rozlišuje „vložený“ majetek, 

který by byl vlastnictvím veřejné kulturní instituce, a „svěřený“ majetek, který byl zůstal 

ve vlastnictví státu a veřejná kulturní instituce by s ním pouze hospodařila. Zákon o majetku 

České republiky však neupravuje svěření majetku státu nestátnímu subjektu, není tedy 

zřejmé, na jakém právním základě by k takovému svěření docházelo. Podobně nejasná 

situace panuje i u vloženého majetku, kde by se z hlediska zákona o majetku České 

republiky muselo jednat o majetek pro stát nepotřebný. Navíc skutečnost, že veřejné kulturní 

instituce mají hospodařit s více „vlastnickými druhy“ majetku (vlastní a svěřený majetek), lze 

pokládat za z hlediska ochrany majetku státu za rizikovou. Za problematickou vláda pokládá 

navrhovanou úpravu transformace příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce, 

podle níž by mohl rozhodnout o změně právní formy ředitel příspěvkové organizace 

bez souhlasu zřizovatele. 

6. Podle navrhované úpravy má funkci zřizovatele veřejné kulturní instituce zřízené Českou 

republikou jménem České republiky plnit vždy Ministerstvo kultury, a to ze zákona. 

V současné době však je řada příspěvkových organizací zejména typu muzeí zřizována 
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dalšími ministerstvy, např. u Národního zemědělského muzea jde o Ministerstvo 

zemědělství, u Muzea policie ČR jde o Ministerstvo vnitra. Vláda zastává názor, že změna 

zřizovatele je zde nevhodná a neodůvodněná.   

 

7. Návrh zákona nestandardně umožňuje vložit do veřejné kulturní instituce dluhy, a tím ji hned 

po jejím vzniku zadlužit. Veřejné kulturní instituce by se tak mohly stát subjektem, 

prostřednictvím kterého se jiné subjekty „oddluží“. Zřizovatel navíc může ve zřizovací listině 

vymezit tzv. chráněný majetek, který nemůže být dokonce dotčen ani výkonem rozhodnutí 

nebo insolvenčním řízením. Uvedené pravidlo je podle názoru vlády z hlediska ochrany 

věřitelů neakceptovatelné, neboť každá osoba musí odpovídat za svá jednání celým svým 

majetkem. Vláda upozorňuje na to, že návrh zde nepřímo novelizuje občanský soudní řád, 

exekuční řád i insolvenční zákon, což je nežádoucí. 

 

8. Předkladatel předpokládá vytvoření nového rejstříku veřejných kulturních institucí, který by 

mělo vést Ministerstvo kultury. Vytváření nového rejstříku se speciální právní úpravou  

je v rozporu s koncepcí sjednotit právní úpravu veřejných rejstříků do zákona o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob. Navrhovaná úprava rejstříku veřejných kulturních 

institucí je navíc nedostatečná, nestanoví, jaké údaje budou veřejné a zda budou dostupné  

i prostřednictvím internetových stránek, a zcela pomíjí nezbytné vazby na základní registry 

(tj. zápis referenčních údajů právnické osoby do registru osob a čtení údajů o fyzických 

osobách z registru obyvatel). 

 

9. S ohledem na závažnost a komplexnost problematiky nové formy právnické osoby v kultuře 

by bylo žádoucí, aby byl případný návrh zákona zpracován na základě důkladných analýz, 

které prověří možnosti stávající právní úpravy, právní a ekonomická rizika zavedení nové 

formy právnické osoby, včetně finančních dopadů, a v neposlední řadě i zájem ze strany 

stávajících kulturních institucí. Nová právní úprava by bezesporu vyžadovala i důkladné 

projednání s dotčenými resorty, jako je především Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, 

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí, a rovněž s příslušnými 

zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, jakož i širší odborné posouzení zcela nové 

zákonné materie. Z těchto hledisek by vláda jednoznačně preferovala jako vhodnější formu 

předložení vládního návrhu zákona, jehož gestorem by bylo Ministerstvo kultury,  

a který by prošel standardním připomínkovým řízením a projednáním v Legislativní radě 

vlády.  
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10. Za podstatný nedostatek návrhu zákona považuje vláda dále pouze velmi stručnou 

důvodovou zprávu, která na řadu výše uvedených problémů a otázek neodpovídá, a 

postrádá hodnocení dopadů regulace, které by mělo vyhodnotit existující stav a také 

náklady a přínosy navrhovaného řešení. Za velmi vážný nedostatek důvodové zprávy 

návrhu lze označit absenci analýzy, kolik stávajících kulturních institucí by mělo o změnu 

právní formy zájem. Návrh zákona je podle názoru vlády totiž koncipován spíše pro větší 

organizace, a to zejména typu divadel, a neodpovídá požadavkům ostatních organizací, 

především knihoven a muzeí, takže v praxi lze uvažovat o míře využitelnosti navrhovaného 

zákona pro tři až čtyři organizace.  
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