
 

 
 

NÁVRH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH KULTURNÍCH INSTITUCÍCH 
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Obecná část 
 
Cílem předkládaného návrhu zákona je vytvořit nový druh právnické osoby 

přizpůsobený specifikám veřejných kulturních institucí a umožnit tak jejich efektivnější řízení 
a hospodaření, jakož i plnění kulturních a uměleckých cílů. Navrhovaná nová právní forma by 
umožnila transformaci dnešních institucí poskytujících veřejné kulturní služby z 
příspěvkových organizací na novou právní formu veřejná kulturní instituce. Předkládaný 
zákon by tak neznamenal povinnou transformaci dnešních kulturních institucí na novou 
právní formu, pouze by vytvořil alternativu pro zřizovatele – stát a územní samosprávné celky 
– využitelnou jak při zřizování kulturních institucí, tak případně i pro jejich transformaci ze 
současné podoby. 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnost navrhované právní úpravy 

 
Návrh zamýšlí odstranit dlouhodobé nedostatky fungování kulturních institucí v České 

republice. Současná právní úprava neobsahuje právní formu, která by vyhovovala veřejným 
kulturním institucím, a tyto tak fungují typicky v podobě příspěvkových organizací. Právní 
úprava příspěvkových organizací svou obecnou neurčitostí spíše vystihuje potřeby 
různorodých subjektů státní či veřejné správy, ale neodpovídá specifickým potřebám 
kulturních institucí. Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem zřizovatele a jsou 
v nakládání s ním omezeny zákonem způsobem nevyhovujícím kulturním institucím. 
Současný stav taktéž neumožňuje širší zapojení veřejnosti do správy kulturních institucí a 
rozhodování o tom, jaké konkrétní kulturní služby má daná instituce veřejnosti poskytovat. 
Dalším z hlavních nedostatků je nemožnost přímého kooperativního financování kulturních 
institucí územními samosprávnými celky a státem za dopředu pevně dohodnutých podmínek, 
jakož i vytváření holdingových struktur, kde by se např. činnosti neuměleckého charakteru 
mohly k zvýšení efektivity vyčlenit do samostatných právnických osob poskytujících služby 
spřízněným kulturním institucím zaštiťujícím samotnou uměleckou činnost. 

I jiné v praxi se vyskytující formy kulturních institucí, právnické osoby soukromého 
práva (obecně prospěšné společnosti, spolky, obchodní společnosti), trpí různými nedostatky 
– zejména neumožňují dostatečný podíl veřejnosti na řízení kulturních institucí, zohlednění 
určitých specifik vlastnictví a správy majetku, který často představuje majetek chráněný podle 
zvláštních předpisů (národní kulturní poklad), a taktéž zohlednění specifik hospodaření a 
financování veřejných kulturních institucí a odpovědnosti zřizovatelů za jejich finanční 
kondici.  

Návrh zákona je dále inspirován i výsledky dosaženými v jiných obdobně zaměřených 
resortech (například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který umožnil transformaci 
vysokých škol z příspěvkových organizací na samostatné právnické osoby, nebo obdobně 
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) a zejména moderními principy 
osvědčenými při zefektivňování správy veřejných kulturních institucí v zahraničí. Jako 
příklad lze uvést Rakousko. Spolkový zákon o organizaci divadel reformoval správu 
nejvýznamnějších rakouských divadel: Wiener Staatsoper, Wiener Volksoper a Burgtheater. 
Umožnil vznik samostatných společností s ručením omezeným se zvláštními pravidly 
fungování vymezenými v uvedeném zákoně. Tyto společnosti zastřešují jednotlivá divadla, 
přičemž stoprocentní podíl v nich vlastní holdingová společnost kontrolována státem. Zákon 
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rovněž umožnil vznik servisní společnosti vlastněné zmíněnou holdingovou společností, která 
poskytuje divadlům služby jako je údržba, správa nemovitostí, prodej vstupenek, skladování, 
přeprava a dodávky dekorací, rekvizit a kostýmů atp. Tímto způsobem se zajistila efektivní 
správa divadel založená na principech podnikání při současném jasném vymezení kulturně-
politických cílů a činností, jež mohou jednotlivé divadelní společnosti vykonávat. Za tímto 
účelem zákon podrobně upravil pravidla personálního obsazování funkcí v orgánech 
divadelních společností a pravidla zastoupení veřejnosti v těchto orgánech, jakožto i úkoly 
jednotlivých orgánů a jejich odpovědnost. Zákon též stanovil pravidla vlastnění majetku a 
hospodaření s ním a další otázky správy a financování divadel. 

Obdobný model transformace divadel do společností s ručením omezeným spadajících 
pod jednotnou holdingovou společnost byl použit i ve Štýrském Hradci. To umožnilo zavést 
nový model kooperativního financování divadel spolkovou zemí Štýrsko a městem Štýrský 
Hradec. Vyčlenění servisních služeb do samostatné společnosti umožnilo restrukturalizaci, 
snížení nákladů a posílení ekonomických aktivit i mimo koncernu. Opatření tak celkově 
přinesla výrazné úspory při současném posílení personální odpovědnosti za vedení a 
umožnění svobodnější tvorby, což vedlo i ke zvýšení návštěvnosti a pozitivní kritice 
umělecké kvality. 

 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

 
Předkládaný návrh zákona umožňuje zřizovatelům založit kulturní instituci v právní 

formě, která kombinuje pozitiva z obou stran – jak prvky veřejné kontroly nad fungováním, 
financováním a personálním obsazováním (včetně zastoupení veřejnosti), tak i principy 
podnikání umožňující autonomnější hospodaření a umělecké vedení při posílení osobní 
manažerské odpovědnosti za výsledky. Zákon je koncipován tak, aby našel uplatnění v širším 
spektru uměleckých činností a byl tak použitelný pro divadla, muzea, galerie, kina, kulturní 
centra atd., a to jak národního významu, tak i regionálního či místního významu. Z tohoto 
důvodu jsou pravidla týkající se zřízení a činnosti kulturních institucí v něm obsažená 
dostatečně obecná a zákon naopak požaduje po zřizovatelích, aby náležitě vymezili ve 
zřizovací listině pravidla spolurozhodování, základní parametry financování a vyčlenili do 
zákonem určených kategorií majetek, který má být kulturní institucí vlastněn či spravován. 

Cíle předkládaného návrhu zákona se tak dají shrnout následovně: 
- vytvořit novou právní formu specificky pro veřejné kulturní instituce, 
- vyvážit poměr politické a odborné zodpovědnosti za správu kulturní instituce, zvýšit 

efektivitu a kvalitu její správy a řízení, 
- umožnit zakládání kulturních institucí společně územními samosprávnými celky a 

územními samosprávnými celky a státem, a tudíž vytvořit nový základ pro 
kooperativní financování veřejných kulturních služeb, 

- zapojit širší veřejnost do orgánů kulturní instituce a do rozhodování o veřejných 
kulturních službách, které tato poskytuje, 

- zajistit stabilitu řízení instituce statutárním orgánem (ředitelem) jmenovaným a 
odvolávaným na základě přesně stanovených pravidel a zajistit kontrolu ze strany 
zřizovatelů prostřednictvím jmenovaných zástupců v orgánech kulturní instituce, 
respektive přímo zřizovateli, s právem schvalovat důležitější kroky, 

- zajistit specifické nakládání s majetkem chráněným podle zvláštních předpisů (národní 
kulturní poklad apod.), ale zmírnit současné rigidní pravidla nakládání s majetkem, 

- posílit spoluzodpovědnost zřizovatelů za zřízenou kulturní instituci, 
- vytvořit systémové předpoklady pro finanční stabilitu kulturních institucí a umožnit 

střednědobé financování (minimálně 4 roky) instituce včetně autonomního nakládání s 
fondy a rezervami, 
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- dát veřejným kulturním institucím nezbytnou volnost v interním organizačním 
uspořádání, včetně možnosti vytvořit holdingové uspořádání, a umožnit tak jasnější 
oddělení jednotlivých uměleckých a podpůrných činností, jejich fungování a sledování 
jejich výsledků, 

- vytvořit optimální pracovněprávní systém včetně odměňování odpovídající 
specifickému uměleckému provozu, umožňující i dlouhodobou spolupráci s umělci na 
základě smluv dle autorského nebo obchodního práva, a 

- zavést daňové postavení kulturních institucí v souladu s evropskými zvyklostmi. 
 

Současná ani navrhovaná právní úprava se netýká rovnosti mužů a žen ani ochrany 
soukromí a osobních údajů. 

 
Struktura navrhovaného zákona a základní charakteristika jednotlivých částí 
 
Jádro právní úpravy kulturních institucí předkládaný návrh zákona obsahuje v části 

první, hlavě první až deváté. 
Hlava první zavádí základní pojem „veřejná kulturní instituce“ (dále jen „VKI“) a 

stanoví cíle fungování VKI, kterými jsou zajištění kulturních cílů, kulturního života, přispění 
k udržení co nejvyšší umělecké kvality, případně i posílení významu české kultury v rámci 
mezinárodního kulturního dění. Konkrétní cíle činnosti musí být vymezeny ve zřizovací 
listině. Návrh zákona umožňuje VKI s cílem zefektivnit jejich hospodaření vykonávat vedle 
hlavní, kulturní činnosti i činnost doplňkovou, která ale nesmí ohrožovat nebo omezovat 
činnost hlavní. 

Hlava druhá se věnuje zřízení a vzniku VKI. Zřizovatelem může být Česká republika, 
územní samosprávný celek, jiná veřejná kulturní instituce nebo jejich kombinace. Proces 
zřízení a vzniku je dvoufázový – VKI vzniká až zápisem do veřejného rejstříku. Co se týče 
veřejného rejstříku VKI, návrh zákona obsahuje základní pravidla vedení rejstříku, podrobná 
úprava se ponechává na vyhlášku Ministerstva kultury. Hlava druhá podrobně upravuje 
náležitosti zřizovací listiny. Zřizovatelé v ní musí vymezit konkrétnější pravidla správy 
zřizované VKI. 

Hlava třetí pojednává o zrušení a zániku VKI. Obdobně jako zřízení a vznik je i proces 
zrušení a zániku dvoufázový. Návrh zákona stanoví určitá omezení při likvidaci zanikající 
VKI za účelem ochrany majetku. Ve zbytku se obdobně použijí pravidla likvidace 
právnických osob. Návrh také umožňuje sloučení, splynutí a rozdělení VKI. Hlava třetí 
rovněž obsahuje i zvláštní pravidla pro případ insolvence VKI. Výrazem prvku veřejného 
financování VKI je pravidlo, že zřizovatel může odvrátit úpadek VKI tím, že uhradí její 
závazky. 

Hlava čtvrtá pojednává o zřizovateli. Zřizovatel plní funkci nejvyššího orgánu a 
přísluší mu zejména jmenování členů správní a dozorčí rady a schvalování vybraných 
dispozic s majetkem VKI. Návrh zákona přímo stanoví povinnost zřizovatele finančně 
zajišťovat činnost VKI v souladu s objemem financování uvedeným ve zřizovací listině na 
minimálně čtyřleté období. 

Hlava pátá podrobně upravuje orgány VKI. Předpokládá se existence třech orgánů 
VKI: ředitel, správní rada a dozorčí rada. 

Statutárním orgánem s pravomocí řídit chod VKI je ředitel. Řediteli je na základě 
zbytkové klauzule ponechána působnost i ve věcech, které nejsou zákonem ani zřizovací 
listinou svěřeny jinému orgánu. Pro jeho odpovědnost se použijí ustanovení zákonů vztahující 
se na jednatele společnosti s ručením omezeným, tj. zejména péče řádného hospodáře a další 
fiduciární povinnosti, neupravuje-li předkládaný zákon jinak. 
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Klíčovou roli ve tvorbě koncepce činnosti konkrétní VKI a stanovení jejich 
uměleckých cílů má správní rada. Členy správní rady budou zástupci zřizovatelů a dále 
zástupci veřejnosti. K zajištění přítomnosti zástupců veřejnosti zvolil zákon postup, kde 
minimálně jednu třetinu členů správní rady zřizovatel jmenuje výběrem z listiny kandidátů 
připravené tzv. osobou s nominačním právem. Identita této osoby musí být určena ve 
zřizovací listině, přičemž se musí jednat o osobu nebo osoby s obdobným účelem nebo 
činností jako je účel či hlavní činnost veřejné kulturní instituce, případně s kvalifikací v oboru 
souvisejícím s hlavní činností veřejné kulturní instituce. Typicky se tedy bude jednat 
například o vysoké školy, spolky či jiné kulturní instituce. 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem VKI, dohlížejícím zejména na hospodaření. Její 
zřízení je však povinné pouze v případě, že do VKI byl vložen nebo jí svěřen majetek státu 
nebo územního samosprávného celku. 

Hospodaření VKI návrh zákona upravuje v hlavě šesté. Jak uvádí, hlavními zdroji 
příjmů jsou zejména prostředky získané od zřizovatele nebo z jiných fondů či dárců a dále 
prostředky získané z činnosti hlavní (např. prodej vstupenek) a doplňkové (např. půjčování 
kostýmů či prodej občerstvení). Zákon výslovně uvádí, že pokud veřejná kulturní instituce 
vytvoří kladný výsledek hospodaření, ať už z hlavní nebo z doplňkové činnosti, tento musí 
být použit na financování hlavní činnosti. Výjimku tvoří příděl do rezervního fondu nebo 
jiných fondů, což VKI umožňuje neupotřebit volné prostředky na financování hlavní činnosti 
v nadcházejícím rozpočtovém období, ale až v budoucnu. Rozpočet veřejné kulturní instituce 
musí být sestavován jako vyrovnaný. 

Majetek VKI je upraven v hlavě sedmé. Zřizovatelům je povoleno majetek VKI svěřit 
do hospodaření, nebo ho do ní přímo vložit obdobně jako je tomu u obchodních společností. 
Zřizovatel VKI svěří majetek typicky v případě, že se bude jednat o majetek chráněný podle 
zvláštních předpisů, tudíž ani nebude možné, aby ho VKI vlastnila. Jelikož VKI nebude 
svěřený majetek vlastnit, nebude ho nejen moci zatížit ani zcizit, ale nebude moci být dotčen 
ani případným výkonem rozhodnutí nebo insolvenčním řízením týkajícím se VKI. O svěřený 
majetek bude muset VKI pečovat jako řádný hospodář. Naopak pokud zřizovatel majetek do 
VKI vloží, stává se jeho vlastníkem VKI. Vložit do VKI je ale možné i závazky, pokud je to 
potřeba pro zajištění činnosti VKI. V rámci majetku vkládaného do VKI může zřizovatel 
vymezit zvláštní kategorii chráněného majetku, který pak bude chráněn obdobně jako svěřený 
majetek vůči zcizení, zatížení, ale i případnému výkonu rozhodnutí či insolvenčnímu řízení 
(ledaže zřizovací listina stanoví, že chráněný majetek může být zcizen či zatížen se souhlasem 
zřizovatele). 

Návrh zákona umožňuje VKI stát se členem, společníkem, zakladatelem či 
zřizovatelem právnické osoby a vytvářet tak holdingové struktury k zefektivnění provozu a 
hospodaření, například outsourcováním servisních činností, ale i vytvářením dceřiných VKI, 
pokud je vyčlenění určitého druhu umělecké činnosti do samostatné VKI efektivnější. 

V hlavě osmé zákon umožňuje vytvořit v rámci VKI samostatné organizační složky. 
Tato možnost je ponechána zřizovateli, který tak může učinit ve zřizovací listině a současně 
stanovit, který majetek vložený či svěřený zřizovatelem budou takové organizační složky 
využívat ke své činnosti. VKI samotná tak nemůže toto organizační rozdělení změnit, což 
zamezí případným přesunům majetku nežádoucím z pohledu zřizovatele. Bližší pravidla 
fungování organizačních složek, podpůrná ke zřizovací listině, ovšem může stanovit správní 
rada interním předpisem. VKI bude muset ve svém účetnictví oddělovat náklady a výnosy 
organizačních složek, což umožní jasnější kontrolu efektivity fungování jednotlivých složek a 
taktéž posílí odpovědnost jednotlivých vedoucích organizačních složek, podřízených řediteli. 
Pravidla vztahující se na vedoucí organizačních složek z větší části kopírují režim ředitele 
VKI, jelikož jejich funkce a odpovědnost bude podobná, ovšem pouze ve vztahu k dané 
organizační složce. 
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Hlava devátá se věnuje některým specifikám pracovněprávních vztahů uzavíraných 
mezi VKI a jejími zaměstnanci. Vylučuje se omezení zákoníku práce pro opakované uzavírání 
pracovních poměrů s umělci na dobu určitou. To ale neznamená, že zákon činí případná 
ujednání v kolektivních smlouvách o opaku neplatnými. Návrh zákona taktéž potvrzuje, že na 
zaměstnance VKI se použijí ustanovení o mzdě jako na zaměstnance v soukromém sektoru, 
což je žádoucí z hlediska zatraktivnění odměn pro umělce i další zaměstnance, a tudíž 
navrhované řešení přispěje ke zvýšení kvality umělecké činnosti. Současně se ale zaručuje 
úroveň mzdy odpovídající minimálně úrovni podle příslušného platovému tarifu. 

Část druhá až sedmá mění jiné zákony související s navrhovaným zákonem, a to 
z důvodu zajištění řádného fungování veřejných kulturních institucí. 
 Část druhá až čtvrtá se zabývá daňovou problematikou spojenou s veřejnými 
kulturními institucemi. Část druhá se týká zákona o daních z příjmů. Veřejné kulturní 
instituce budou zákonem zařazeny mezi veřejně prospěšné poplatníky, čímž bude zajištěno 
odpovídající postavení veřejných kulturních institucí v rámci daní z příjmů. Toto zařazení 
reflektuje neziskový a veřejně prospěšný účel veřejných kulturních institucí. V části třetí 
zákona se navrhuje, aby nabytí vlastnického práva k nemovité věci veřejnou kulturní institucí 
od osoby, která byla touto veřejnou kulturní institucí zřízena, bylo osvobozeno od daně 
z nabytí nemovitých věcí. Stejně tak se navrhuje, aby od této daně bylo osvobozeno nabytí 
vlastnického práva k nemovité věci osobou zřízenou veřejnou kulturní institucí za podmínky, 
že nabude vlastnické právo k nemovité věci z majetku veřejné kulturní instituce, kterou byla 
tato osoba zřízena. Dále návrh zákona předpokládá, že sjednaná cena bude výlučným 
základem daně z nabytí nemovitých věcí. Část čtvrtá se týká změn v zákoně o dani 
z nemovitých věcí. Navrhuje se, aby od daně z nemovitých věcí byly osvobozeny pozemky, 
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejné kulturní instituce a osob 
zřízených veřejnými kulturními institucemi. Tato osvobození se navrhují z důvodu kulturního, 
společenského a veřejně prospěšného účelu nemovitých věcí ve vlastnictví veřejných 
kulturních institucí a osob jimi zřízených. 
 
 V části páté se zakotvuje nezbytná pravomoc územních samosprávných celků zřizovat 
veřejné kulturní instituce. 
 
 V části šesté se navrhuje, aby veřejné kulturní instituce a osoby jimi zřízené byly ze 
zákona osvobozeny od soudních poplatků. 
 
 V části sedmé se dává veřejné kulturní instituci možnost zvolit pro ni optimální model 
z hlediska daně z přidané hodnoty. 
 
 V části osmé se stanoví, že na veřejné kulturní instituce se přiměřeně použijí 
ustanovení o společnosti s ručením omezeným, pokud navrhovaný zákon nestanoví jinak a 
povaha věci to vyžaduje. Dále tato část stanovuje mechanismus pro přeměnu právnických 
osob na veřejné kulturní instituce. Účinnost je stanovena na den vyhlášení zákona ve Sbírce 
listin. 

 
 

3. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 
Zákon je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
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4. Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, slučitelnost s právními akty EU 

 
Ve všech oblastech úprav je návrh zákona plně slučitelný s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána, a rovněž s právními akty Evropské unie. Nebyl nalezen 
nesoulad návrhu zákona s komunitárním právem EU. 

 
Smlouva o fungování Evropské unie č. 2012/C 326/01,čl. 107-109 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, čl. 107 a 108 (obecné nařízení o 
blokových výjimkách) 
Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o 
podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS). 
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech 
na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

 
 

5. Ekonomický dopad navrhovaného zákona 
 
Z hlediska čerpání příspěvků na provoz je návrh rozpočtově neutrální. Jedná se 

zejména o rozpočty samospráv, zřizující organizace poskytujících veřejnou kulturní službu 
 

6. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Zákon plně respektuje protikorupční legislativu a ochranu veřejného majetku a vytváří 

předpoklady pro důslednější finanční kontrolu. 
 

 
Zvláštní část 

 

K § 1: 

Toto ustanovení shrnuje předmět právní úpravy, kterou je zřízení veřejných kulturních 
institucí.  

K § 2: 

Zákon vymezuje meze činnosti VKI a účel VKI. Konkrétní obsah kulturní a umělecké 
činnosti dané VKI musí určit zřizovatel. Každá VKI musí mít vyvíjet hlavní činnost, tedy 
činnost uměleckou. Podstatou této činnosti je poskytování veřejných kulturních služeb. VKI 
může vykonávat i činnost doplňkovou, která však nesmí ohrozit činnost hlavní. 

Specifikem majetkoprávního režimu VKI je hospodaření se svěřeným majetkem popř. 
nakládání s vlastním majetkem. Viz blíže hlava sedmá. 

Zavádí se pojem veřejná kulturní instituce a zkratka VKI, resp. v.k.i. 

K § 3: 

Zákon je postaven na dobrovolnosti zakládání VKI, které se skládá ze dvou fází. 
V základních rysech se tento proces neodlišuje od obdobného procesu u jiných právnických 
osob, například obchodních společností. 
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První fází je zřízení, upravené v § 3. Zákon omezuje okruh potenciálních zřizovatelů 
na stát a územní samosprávné celky, umožňuje ale taktéž zakládání dceřiných VKI za 
předpokladu, že zřizovatel toto umožní ve zřizovací listině mateřské VKI. Tento souhlas je 
výrazem veřejné kontroly hospodaření a nakládání s majetkem. Zřizovatelů může být i více. 
Zákon používá povětšinu pojem zřizovatel, myslí se tím ale zřizovatelé, je-li jich více a kde to 
povaha věci vyžaduje. 

Zřizovací listina hraje klíčovou roli v celé existenci a fungování VKI. Její povinný 
obsah je vymezen poměrně široce, a to ze dvou důvodů. Na jedné straně se tak naplňuje 
kontrola fungování VKI ze strany zřizovatele, který stanoví některé podstatné parametry 
tohoto fungování (například vymezení majetku a kontrola způsobu s jeho nakládáním), na 
druhé straně zákon nechává značnou volnost zřizovateli při určení konkrétních parametrů 
správy VKI (například způsob rozhodování zřizovatelů, je-li jich více, či identita osoby 
s nominačním právem). 

K § 4: 

VKI vzniká až zápisem do veřejného rejstříku veřejných kulturních institucí. Zákon 
stanoví obsah rejstříku a sbírky listin, bližší pravidla vedení rejstříku stanoví Ministerstvo 
kultury vyhláškou. 

K § 5: 

Umožňuje se jednat za VKI před jejím vznikem za podmínek obdobných jako je tomu 
u jiných právnických osob. Jelikož ale na rozdíl od obecného režimu právnických osob takto 
může jednat pouze zřizovatel, režim se odlišuje od úpravy občanského zákoníku i v tom, že 
všechny závazky vzniklé z jednání za VKI automaticky přecházejí na VKI okamžikem jejího 
vzniku – souhlas nejvyššího orgánu, tedy zřizovatele, by byl nadbytečný. 

K § 6: 

Upravují se důvody a následky zrušení VKI. Při zrušení s právním nástupcem je 
možné vymezit část majetku a závazků, které nepřevezme samotný nástupce, ale přejdou na 
zřizovatele. Výrazem ochrany tzv. chráněného majetku (viz hlava sedmá) je to, že tento 
majetek při zrušení VKI vždy přechází zpět na zřizovatele, ledaže ten dá souhlas k převodu na 
třetí osobu. 

K § 7: 

Umožňuje se sloučení, splynutí a rozdělení VKI, ale pouze s, respektive na, jiné VKI. 
Upravují se specifika takových přeměn. 

K § 8: 

Na zrušení VKI s likvidací se použijí ustanovení občanského zákoníku. Zákon 
upravuje pouze některé odchylky. Odstavec třetí umožňuje zřizovateli domáhat se u soudu 
zrušení VKI, která nefunguje řádně, je-li naplněn některý ze zákonných důvodů. Jelikož se 
zřizovatelé mohou na zrušení VKI dohodnout, toto ustanovení bude v praxi využíváno pouze 
v případě zásadních neshod mezi zřizovateli. Soud může rozhodnout o zrušení i bez návrhu, 
jsou-li dány zákonné důvody. 

K § 9: 

VKI zaniká až dnem jejího výmazu z rejstříku. 
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K § 10: 

Upravují se specifika úpadku VKI. Nejvýznamnějším rozdílem je právo zřizovatele 
odvrátit úpadek VKI uhrazením jejích závazků nebo poskytnutím dodatečného financování. 

K § 11: 

Zřizovatel vykonává působnost nejvyššího orgánu, náleží mu nejdůležitější rozhodnutí 
o VKI. Specifikem VKI jsou finanční příspěvky zřizovatele na činnost VKI. Parametry tohoto 
financování však budou plně záviset na zřizovací listině, jejíž obsah určuje zřizovatel. Výše 
financování tak v praxi může být i nulová, případně záviset od okolností, například pokud 
VKI sama vytvoří kladný výsledek hospodaření a je schopna svou činnost financovat sama. 

K § 12 až 18: 

Úprava orgánů VKI je jednou z nejdůležitějších částí zákona. Vytváří se specifický 
model řízení a správy, kde se mezi zřizovatele majícího vlastně postavení nejvyššího orgánu a 
ředitele jakožto výkonný orgán vkládá správní rada. 

Ředitel je statutárním orgánem se zbytkovou působností. Jeho funkce je obdobná 
funkci jednatele společnosti s ručením omezeným, včetně odpovědnosti. 

Správní rada je centrálním orgánem VKI, který rozhoduje o zásadních strategických 
otázkách. Je výrazem jak bezprostřední kontroly zřizovatele, tak i účasti veřejnosti na 
rozhodování. Přítomnost reprezentantů veřejnosti je zajištěna tím, že jednu třetinu členů 
správní rady jmenuje zřizovatel ze seznamu kandidátů připraveného tzv. osobou 
s nominačním právem, kterou musí být právnická osoba s obdobným účelem nebo činností 
jako je účel či hlavní činnost veřejné kulturní instituce, případně s kvalifikací v oboru 
souvisejícím s hlavní činností veřejné kulturní instituce. Členy správní rady jmenuje 
zřizovatel na rotačním principu, každé dva roky třetinu. Je-li zřizovatelů více, mohou se 
dohodnout na bližších pravidlech jmenování, například že každá třetina je jmenována jen 
jedním nebo některými zřizovateli. 

Dozorčí rada se zřizuje povinně, pouze pokud byl do VKI vložen nebo jí svěřen 
majetek státu nebo územního samosprávného celku. Její úlohou je především kontrolovat 
hospodaření VKI a rozhodnutí ředitele a správní rady. 

K § 19: 

Upravuje se zvláštní režim zákazu konkurence, který zohledňuje specifika činnosti 
VKI. 

K § 20 a 21: 

VKI hospodaří s vlastním, případně i se svěřeným majetkem. Stanoví se, že případný 
kladný výsledek hospodaření z činnosti VKI musí být použit na financování hlavní činnosti 
v nadcházejícím rozpočtovém období, nebo v budoucnu. Rozpočet musí být sestaven jako 
vyrovnaný. 

K § 22: 

Výši a způsob tvorby rezervního fondu VKI musí upravit zřizovací listina. Taktéž 
může upravit blíže způsob použití rezervního fondu. Zákon nezakazuje VKI vytvářet i jiné 
fondy. 
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K § 23 až 25: 

Pro zpřehlednění finanční situace a zjednodušení kontroly hospodářských výsledků se 
stanoví, že VKI ve svém účetnictví odděluje náklady a výnosy spojené s hlavní činností a 
doplňkovou činností, jakož i svěřený majetek a vlastní majetek. 

VKI musí zveřejňovat výroční zprávu o své činnosti. Stanoví se minimální obsah 
výroční zprávy. 

K § 26: 

Stanoví se postup vkládání majetku a závazků do VKI. Za účelem ochrany věřitelů se 
umožňuje věřitelům domáhat se relativní neúčinnosti přechodu závazků. Neuplatní se tak 
automatické ručení zřizovatele za vložené závazky, ale věřitelé se budou moci domáhat 
neúčinnosti, pokud se jim zhorší dobytnost pohledávky. 

Upravuje se zvláštní režim chráněného majetku. Bude se zpravidla jednat o majetek 
kulturního významu, který je z hlediska efektivity vhodnější do VKI vložit a ne ji ho pouze 
svěřit. 

K § 27: 

 S cílem ochrany VKI se omezuje účast VKI v jiných právnických osobách, jakož i 
ručení za závazky jiných osob. 

K § 28: 

Upravuje se režim svěření majetku VKI, který zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Tento 
režim se podobá majetkovému režimu příspěvkových organizací a posiluje flexibilitu 
fungování VKI a jejich použitelnost v různých majetkoprávních situacích. Obdobně jako u 
chráněného majetku se bude jednat hlavně o kulturně významný majetek. 

Zákon řeší problém nesení nákladů na svěřený majetek, který jinak komplikuje činnost 
příspěvkových organizací. Náklady ponese VKI, bude ale na zřizovateli, aby VKI k tomuto 
dostatečně financoval. 

K § 29 a 30: 

Zákon umožňuje zřizovateli vytvořit ve VKI organizační složky. Tyto mohou 
představovat například jednotlivé sekce umělecké činnosti VKI, mohou ale také sloužit 
k vyčlenění umělecké činnosti provozované v jiném místě nebo k vyčlenění doplňkových 
činností. K posílení přehlednosti hospodaření i odpovědnosti se stanoví vedení odděleného 
účetnictví. 

Organizační složku řídí vedoucí, jehož režim je obdobný režimu ředitele, jemuž je 
podřízen. 

K § 31 a 32: 

Zákon umožňuje VKI uzavírat pracovní smlouvy s umělci opakovaně na dobu určitou. 
Zároveň upravuje pravidla ochraňující zaměstnance při uzavírání takových pracovních 
poměrů. Zákon taktéž zaručuje zaměstnancům VKI mzdu alespoň na úrovni příslušného 
platového tarifu, přičemž ale vytváří předpoklady pro smluvení odměny vyšší a udržení si tak 
především kvalitních umělců, jejichž cena na trhu práce je vyšší. 
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K § 37: 

Zákon o veřejných kulturních institucích obsahuje především úpravu základních 
mantinelů fungování VKI, kontroly ze strany zřizovatele, specifik řízení a správy, účasti 
veřejnosti, ochrany kulturně významného majetku, financování atd. Mimo těchto pravidel ale 
zákon ponechává zřizovatelům a samotným VKI dostatek flexibility, aby bylo možné 
reagovat na specifika činnosti jednotlivých VKI, které se mohou v praxi velmi lišit. 
V rozsahu, v jakém zákon určité otázky fungování VKI neupravuje, se použijí ustanovení 
zákonů vztahující se na společnosti s ručením omezeným, což je druh korporace nejvíc se 
blížící povaze VKI právě v tomto zbytkovém, tímto zákonem neupraveném, rozsahu. 

K § 38: 

Zákon umožňuje transformaci existujících kulturních institucí majících podobu 
právnických osob soukromého práva nebo příspěvkových organizací na VKI.  

K § 39: 

Jelikož zákon představuje pouze dobrovolný režim při vytváření VKI, navrhuje se jeho 
účinnost patnáctým dnem po vyhlášení. 
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