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a k t u a l i t y …  
 

 

 „TRANSFORMACE“ SPOLKU 
Neziskovky, 8,9/2014 

 
„Transformace“ spolku 

Úvodem tohoto článku bych rád rozptýlil některé nejasnosti, které takzvanou 

transformaci občanských sdružení/spolků provázejí už od přijetí nového občanského 
zákoníku (NOZ). Povinnost občanského sdružení, které se k prvnímu lednu 2014 
stalo spolkem, přizpůsobit svůj název a stanovy nové právní úpravě, totiž 

transformací není, ačkoli tak je mnohdy mylně označována. Výraz transformace 
pochází z latinského slova transfomatio a značí přeměnu. Také právní rád České 
republiky používá v této souvislosti výraz přeměna – viz. např. Zákon 125/2008 Sb., 

o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon o přeměnách). Transformací 
neboli přeměnou se tedy v právním slova smyslu rozumí sloučení (fúze), rozdělení a 

změna právní formy. Přitom je třeba zdůraznit (a opakovat), že „změna“ z občanského 
sdružení na spolek NENÍ změnou právní formy, a tedy ani transformací – 
zákonodárce pouze nahradil právní úpravu občanského sdružení (dle Zákona 

83/1990 Sb., o sdružování občanů) právní úpravou spolku (dle Zákona 89/2012 Sb., 
NOZ), přičemž obsah dotčené právní formy zůstal i přes zřejmé a podstatné změny v 

zásadě podobný – stále jde o dobrovolné sdružení osob s velmi volně upravenou 
vnitřní strukturou. 
 

Za skutečnou transformaci lze v případě spolku považovat pouze jeho fúzi (§ 274 a 
násl. NOZ), rozdělení (§ 288 a násl. NOZ), případně změnu právní formy na ústav 
nebo sociální družstvo (§ 3045 odst. 1 NOZ). Obecná ustanovení o přeměnách 

právnických osob pak obsahuje § 174 a násl. NOZ. Jen na okraj pak poznamenávám, 
že právní úprava zmiňovaného zákona o přeměnách se na přeměny spolků nepoužije. 

 
Materie takzvaných transformací spolků je velmi obsáhlá, a jako taková nemůže být 
ani ve stručnosti pojednána v jednom článku. V tomto a následujícím se tedy čtenáři 

dostane doporučení ke změnám stanov spolků v souladu s novou právní úpravou.  
Změna právní formy přijde na přetřes následně. 

 
Jak jsem již psal v jednom ze svých předchozích článků ve Světě neziskovek, úroveň 
stanov občanských sdružení/spolků je až na výjimky nízká – jsou velmi často 

postaveny na volně dostupných šablonách a chybí jim jak hlubší kvalita, tak (bohužel 
často) i elementární logika. Dovolím si nyní stručně popsat nejčastější chyby: 
 

Nesprávné vymezení hlavní a vedlejší činnosti 
NOZ požaduje, aby stanovy spolku vymezovaly jak jeho činnost hlavní (účel spolku), 

tak vedlejší (hospodářskou) – je-li spolkem vykonávána. Toto vymezení je významné 
především z hlediska daňového, neboť příjmy (výnosy) z hlavní činnosti podléhají 
jinému daňovému režimu než příjmy (výnosy) z hospodářské činnosti.  

Velmi podstatné je toto rozlišování i z toho důvodu, že spolek nesmí v rámci své 
hlavní činnosti podnikat. Bohužel, zákon hlavní a vedlejší činnost ke své škodě vůbec 
nedefinuje – v obecnosti lze však říci, že hlavní činností je ta činnost, která slouží 
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naplňování poslání spolku; vedlejší (hospodářská) činnost má pak především za cíl 
získání prostředků pro výkon činnosti hlavní. S činnostmi, které vykazují oba 
zmíněné znaky současně (např. mezi teoretiky nesmírně oblíbené sociální podnikání), 

si zákonodárce ani praxe tak docela nevědí rady... 
 

Nejasné vymezení způsobu, jakým vzniká a zaniká členství:  
Mnoho spolků má ve stanovách zakotven vznik či zánik členství i jinak než 
rozhodnutím orgánu spolku. Tato konstrukce je z důvodů dále uvedených většinou 

nežádoucí jak při vzniku členství (např. v případě, kdy členství vzniká prostým 
podáním přihlášky), tak při jeho zániku (např. v případě automatického zániku 

členství pro včasné neuhrazení členských příspěvků). V prvním popsaném případě se 
může snadno stát, že do spolku se, třeba i se zlým úmyslem, „dostanou“ osoby, které 
v něm nikdo mít nechtěl. Ke druhému pak může dojít v situaci, kdy člen zaplatí 

členský příspěvek nedopatřením pozdě třeba jen o jediný den, čehož si nejspíše nikdo 
(včetně spolku samého) ani nevšimne; členství provinilého člena však podle stanov 
pozdním zaplacením přesto zanikne, aniž by o tom kdokoli věděl. Důsledky, včetně 

možnosti zpochybnit později legitimitu rozhodnutí nejvyššího orgánu, jehož byl 
takovýto člen účasten, jsou pak nasnadě. 

 
Vznik i zánik členství ve spolku by tedy měl být vždy vázán na rozhodnutí orgánu 
spolku (tento orgán je ve stanovách vhodné určit). U demokraticky organizovaných 

spolků to bývá zpravidla nejvyšší orgán – další často opakovanou chybou je možnost 
vyloučit člena rozhodnutím výboru spolku, který je sám volen nejvyšším orgánem 

složeným ze všech členů. To je stejný případ, jako kdyby Vláda České republiky měla 
právo o své vůli odvolávat poslance. 
V souvislosti s výše uvedeným bych si dovolil doporučit vždy (tedy nemá-li spolek 

např. tři členy, kteří se navzájem znají) vést seznam členů a zaznamenávat do něj 
kromě kontaktních a dalších údajů také datum vzniku a zániku členství – nejsou 
výjimkou situace, kdy spolky v důsledku chyb stanov a absence seznamu členů 

nemají fakticky přehled o tom, kdo vlastně je či není jejich členem.  
 

Nesprávná definice statutárních orgánů:  
Statutární orgán je tím orgánem, který spolek zastupuje navenek – tedy za něj právně 
jedná (činí právní úkony). S tímto významným oprávněním je ovšem spojena též 

zvýšená odpovědnost (ať už občanskoprávní – za způsobenou škodu, nebo 
trestněprávní). Za nesprávný proto dlouhodobě považuji trend, kdy jeden orgán 
rozhoduje a jiný orgán, případně jediný člen rozhodujícího orgánu, pak rozhodnutí 

coby statutární orgán vykonává, event. nese uvedenou zvýšenou odpovědnost za jeho 
důsledky. Ve spolcích jde typicky o uspořádání, kdy rozhodovacím orgánem je Výbor 

či Rada a statutárním orgánem pouze jeho (její) předseda. Zjednodušeně řečeno – 
pokud chci rozhodovat, musím být připraven nést také s tím související odpovědnost 
– v uvedeném příkladu tedy považuji za správné, bude-li statutárním orgánem celý 

výbor, přičemž předseda „pouze“ jedná jménem spolku navenek. 
 

Nesprávné rozdělení kompetencí mezi více orgánů: 
Tradiční demokratické uspořádání spolku, které reflektuje i nový občanský zákoník, 
vychází z existence dvou či tří základních orgánů – nejvyššího, jemuž náleží 

především zásadní strategická rozhodnutí, dále statutárního, který spolek reálně řídí, 
a (případně) kontrolního, který na činnost spolku dohlíží. Toto rozdělení kompetencí 
je ovšem jednak dispozitivní (ve stanovách lze orgány či jejich pravomoci strukturovat 
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zcela odlišně) a také pouze základní – zákon neobsahuje přesné rozdělení všech 
kompetencí, to je nutné provést ve stanovách. Doporučuji však věnovat mu náležitou 
pozornost tak, aby struktura spolku byla jednak transparentní, ale také funkční a 

dokázala reagovat na všechny situace, které mohou ve skutečném životě spolku 
v budoucnu nastat. 

 
Petr Vít, pracuje jako právník, konzultant a lektor pro Neziskovky.cz. 
 

 

 PRŮKAZY PRO HANDICAPOVANÉ 
MPSV 
 

Vláda podpořila snazší výměnu průkazu pro handicapované 
Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto 
průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu 

posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných 
výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat 

nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat 
každý žadatel do konce roku 2015. 
 

Na dnešním jednání návrh podpořil kabinet premiéra Bohuslava Sobotky. Ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložením novely zákona vládě splnila 

slib, který dala v dubnu toho roku zástupcům organizací a svazů zdravotně 
postižených a poskytovatelů sociálních služeb. 
 

Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz 
OZP. Schválená úprava je proto dobrou zprávou, neboť umožní dřívější přiznání 
příspěvku na mobilitu. 

„Novela zákona byla připravena na základě jednání s organizacemi osob se 
zdravotním postižením jako krok ke zjednodušení a urychlení výměny průkazů osob 

se zdravotním postižením, která by jinak byla podle platné právní úpravy mnohem 
náročnější, a to zejména pro držitele těchto průkazů,“ vysvětlila ministryně Marksová. 
 

Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných 
před 1. lednem 2012 a průkazů vydaných podle předpisů účinných v letech 2012 až 
2013. Platnost těchto průkazů končí nejpozději dnem 31. prosince 2015. Podle České 

správy sociálního zabezpečení přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude muset 
požadovat navýšení mzdových nákladů a nákladů spojených s úhradou zdravotních 

výkonů ve výši více než 75 milionů korun. O tuto sumu ze státního rozpočtu by 
musela žádat, kdyby k právní úpravě nedošlo. „Jde o to, aby celý systém přechodu 
byl plynulý a přinášel co nejméně nesnází osobám se zdravotním postižením,“ 

zdůraznila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou  
politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. 

Petr Habáň, tiskový mluvčí 
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 VYŠŠÍ DŮCHODY 
 

Lednové důchody budou v průměru o 200 korun vyšší 
Od začátku ledna roku 2015 začne platit opatření, které zlepší finanční situaci 
seniorů. V příštím roce dostanou penzisté v průměru o 200 korun více. Týká se to i 

invalidních důchodců… 
 
Výše důchodů zmrazená v minulosti se bude opět každoročně navyšovat o třetinu 

růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. 
 

„Důstojný důchod je jedním ze základních pilířů každého vyspělého státu. A proto 
jsem velice ráda, že se podařilo prosadit jednu z hlavních priorit našeho resortu a že 
na nutnosti zlepšit život seniorů byla shoda napříč celým politickým spektrem,“ 

uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
 

Stanovené zvýšení důchodů od ledna 2015 se u vyplácených důchodů projeví 
zvýšením průměrného starobního důchodu o 200 korun měsíčně z 11 076 Kč na 
11 276 Kč, (celkové zvýšení o 1,8 %). 

 
Základní výměry všech důchodů se zvýší o 60 Kč na 2 400 Kč. Zvýšení je určeno 
nárůstem průměrné mzdy za první pololetí 2014 (podle údajů ČSÚ činí 2,73 %). 

Procentní výměr důchodů se zvýší o 1,6 % a je určeno dopočtem do celkového 
navýšení důchodů. Toto celkové navýšení se odvozuje z údajů o výši průměrné mzdy 

za rok 2013 (podle údajů ČSÚ činí – 0,4 %) a z údajů o nárůstu spotřebitelských cen 
za posledních 12 měsíců (podle údajů ČSÚ činí 0,6 %). Takto určené navýšení podle 
statistických indexů by činilo jen 0,6 procenta. 

 
Téměř polovině seniorů (45 procentům) se tak podle odhadů zvýší důchod v rozmezí 
151 – 200 Kč, třetině seniorů (31 procentům lidí) by se měl důchod zvýšit v rozmezí 

201 – 250 korun. Náklady na zvýšení důchodů v roce 2015 budou činit cca 7 miliard 
Kč. 

 
V důvodové zprávě k novele zákona bylo uvedeno zvýšení o 205 Kč, tento odhad ale 
vycházel z nižšího odhadovaného růstu mezd za první pololetí 2014 (prognóza 2,5 %) 

a tím i základní výměry důchodu (50 Kč). Jiný poměr základní a procentní výměry má 
za důsledek, že skutečná valorizace u průměrného starobního důchodu je o několik 

korun nižší, konkrétně přesně o 200 Kč. 
 
Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV 
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 OSOBNÍ ASISTENT PŘI HOSPITALIZACI   
invArena 
 

Postižení mohou mít při hospitalizaci osobního asistenta. Málokdo o tom ví 
Zdravotní pojišťovna musí platit pacientům osobního asistenta. Stačí k tomu 

doporučení ošetřujícího lékaře a schválení revizního lékaře pojišťovny. Proč se tedy 
někdy stává, že těžce tělesně postižený končí bez pomoci asistenta na dlouhou dobu 
upoután na lůžko a přichází o své fyzické síly? 

 
Hospitalizace v nemocnici je těžká pro každého člověka, o to těžší je pro lidi, kteří jsou 
těžce tělesně postižení. Zatímco člověk bez tělesného postižení se v mnoha případech 

může pohybovat po oddělení a tak si udržovat nějakou fyzickou a především 
psychickou kondici, těžce tělesně postižený člověk, jemuž v běžném životě třeba stačí 

pouze pomoci na vozík, podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, 
Václava Krásy, mnohdy takovou možnost nemá. 
 

“Často lůžková zdravotnická zařízení řeší hospitalizaci těžce tělesně postižených tak, 
že osobu se zdravotním postižením imobilizují, to znamená, trvale upoutají na lůžko, 

zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace často vede k tomu, že pacienti 
s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do původní fyzické 
kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede ke zhoršení celkové zdravotní 

kondice,” říká Krása. 
 
Pro zlepšení situace hospitalizovaného člověka by přitom stačilo tak málo. Přítomnost 

osobního asistenta. Problém však je, že spousta postižených ani netuší, že uvedenou 
možnost mají, proto se na ni ani ošetřujícího lékaře nezeptají. 

 
Pro lékaře a personál na lůžkovém oddělení je přitom mnohem výhodnější a 
pohodlnější, když pacienta upoutají na lůžko. Jak dodává i Krása, přítomnost 

asistenta by totiž mohla přinášet i určité rozbroje a výměny názorů mezi asistentem a 
nemocničním personálem. 

 
“Situaci vždy vyhodnocujeme velmi individuálně. Pokud je na lůžkovém oddělení 
dostatek volného místa a jsme schopni vyčlenit k postiženému samostatný pokoj, pak 

je možné umožnit hospitalizaci pacienta s osobním asistentem. K situaci se rozhodně 
nestavíme odmítavě a akceptujeme právo pacienta na osobního asistenta. 
Samozřejmě, zdravotní výkony provádí u pacienta vždy vyškolený zdravotnický 

personál. Zatím jsme se v naší nemocnici nikdy nesetkali s tím, že by přítomnost 
asistenta vyvolala rozbroje,” uvádí mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip 

Brož. 
 
Podle Tomáše Oborného, mluvčího ostravské fakultní nemocnice se v jejich zařízení 

dokonce s žádostí o osobního asistenta nikdy nesetkali. “Naše nemocnice je vůči 
handicapovaným a tělesně postiženým pacientům velice vstřícná. Dlouhodobě se 
touto problematikou zabýváme a máme pro tyto pacienty programy a prakticky vždy 

se situace řeší individuálně,” vysvětluje Oborný. 
 

To potvrzuje i slova Krásy, který tvrdí, že zdravotnická zařízení pacientům možnost 
asistenta nikdy nenabízejí. 
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Podle Oldřicha Tichého, mluvčího VZP, se většina případů, kdy schvalují asistenta, 
vztahuje k situacím, kdy je v nemocnici s pacientem někdo z rodičů. Přičemž u dětí 
do šesti let revizní lékař pojišťovny neschvaluje nic, stačí pouze doporučení 

ošetřujícího lékaře. Tichý také dodává, že zatím neřešili případ, kdy by revizní lékař 
zamítl žádost o osobního asistenta, když byl ošetřujícím lékařem doporučen. 

 
Stejně bezproblémově situaci vidí i v České průmyslové zdravotní pojišťovně: “uhradit 
doprovod pacienta při hospitalizaci ze systému veřejného zdravotního pojištění je 

možné. Pro schválení pacient nemusí kromě spolupráce s personálem oddělení učinit 
nic, žádanku vystaví příslušné lůžkové oddělení s patřičným zdůvodněním a zašle na 

zdravotní pojišťovnu,” uvádí mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. 
 
Podmínky pro úhradu pobytu průvodce s pacientem při jeho pobytu v lůžkové péči 

stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/97 Sb., v § 25. Ten říká 
následující: 
(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná 

celodenní přítomnost průvodce vzhledem 
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo 

b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci 
doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého 
roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce 

pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. 
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený 

pojištěnec. 
 
Z uvedeného vyplývá, že pacienti musí být sami informováni o svých možnostech a 

přinejmenším se na osobního asistenta ošetřujícího lékaře zeptat a případně s ním 
vést konstruktivní debatu. Je důležité, aby handicapovaný byl schopen vysvětlit 
lékaři své potřeby a ten zvážil, zda mu je může poskytnout personál lůžkového 

oddělení nebo zda bude nutné žádat o asistenta. 
 

Jiří Marek, invArena 

 
 

 MINIMÁLNÍ MZDA SE POSTIŽENÝM NEZVÝŠÍ 
 

Postižení neuspěli. Minimální mzda se jim nezvýší 
Včera vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, nařízení vejde v platnost 
od prvního ledna 2015. Zvýšení se však netýká příjemců invalidních důchodů. Těm 

zůstane minimální mzda na osmi tisících. Vláda tak smetla kompromisní návrhy, 
které jí postižení předkládali. Odůvodnění si můžete přečíst v tiskové zprávě MPSV. 
 

Návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou 
Marksovou, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 

8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč, na pondělním 
jednání schválila vláda. 
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Nařízení počítá také s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, 
jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance 
ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat. 

 
„Poctivě pracujícím chceme zajistit důstojnou odměnu za vykonanou práci. Postupně 

proto budeme zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 
procentům průměrné mzdy. Vláda tímto realizuje svůj záměr, který představila 
v Programovém prohlášení. Toto řešení zohledňuje současný i očekávaný ekonomický 

vývoj, stejně jako předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen,“ uvedla 
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

 
Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních 
důchodů; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 

48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické 
skupiny zaměstnanců na trhu práce. 
 

Minimální mzda se naposledy zvýšila 1. srpna 2013. Fakt, že v letech 2007 až 2012 
nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny 

základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců 
pracujících za minimální mzdu. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše 
čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a ostatních 

základních osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích 
nákladů na bydlení. 

 
Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV 
 

 

 NABÍDKA POČÍTAČOVÉ TECHNIKY 
 

Nabídka nepotřebného majetku 
Stolní počítače a monitory LCD, které sloužily studentům se zdravotním postižením, 

nabízí Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. 
Rok výroby je 2004-2007, nabízená cena samotných počítačů je 2000 Kč, cena 
monitorů 600 Kč. Přesnější informace o technických parametrech a cenách 

nabídneme zájemcům, kteří si je vyžádají na adrese ict@teiresias.muni.cz. 
Nabídka je platná do 30. 9. 2014 a je určena pro organizace, které nabízejí 

vzdělávání, případně jiné služby pro veřejnost se zdravotním postižením. 
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