KORPORACE
upraveny v ust. § 210 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
Korporace vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Přijetím členství v korporaci se člen vůči
ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád.
Status veřejné prospěšnosti (ust. § 146 NOZ) je nezávislý na právní formě organizace, pokud splňuje
zákonem stanovené podmínky - dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby
mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud
hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.
Spolek – právně upraven v ust. § 214 a násl. NOZ
Spolek je právnická osoba, která je založena nejméně třemi osobami. Účelem jsou vzájemně prospěšné
cíle, veřejně prospěšné cíle, společné aktivity. Může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho
hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů. Členy mohou být
fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“. Zapisuje se do
spolkového rejstříku vedeného rejstříkovým soudem.
Fundace – právně upravena v ust. 303 a násl. NOZ
Fundace je právnická osoba vytvořena vyčleněním majetku za určitým účelem. Jde o účelové sdružení
majetku s vlastní právní osobností. Účel může být veřejně prospěšný nebo soukromý.
Nadace – právně upravena v ust. § 306 a násl. NOZ
Nadace je právnická osoba, zřízená zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky
užitečných cílů. Může podnikat, pokud podnikání představuje vedlejší činnost a výtěžky slouží jen
k podpoře jejího účelu. Nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Název musí
obsahovat slovo „nadace“. Zapisuje se do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem.
Nadace zřízené podle zák. č. 227/1997 sb. o nadacích a nadačních fondech, účinný do 31.12.2013
existují i nadále a jsou považovány za nadace dle NOZ.
Nadační fond – právně upraven v ust. § 394 a násl. NOZ
Nadační fond je typ fundace, založená k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Nemusí mít
trvalý charakter a výnosnou povahu. Vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
Ústav – právně upraven v ust. § 402 a násl. NOZ
Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo
hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému
rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Název musí obsahovat slova „zapsaný ústav“
nebo „z.ú.“ Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) – je se spolky, ústavy, nadacemi, nadačními fondy, evidovanými
právnickými osobami církví a náboženských společností jednou z právních forem nestátních
neziskových organizací. Jejich činnost byla upravena zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech, který byl k 31.12.2013 zrušen. Pokud u o.p.s. nedojde k transformaci, řídí se tímto
zákonem i nadále. Účelem je poskytování služeb uvedených v zakládací listině, může vlastním jménem
podnikat v rámci tzv. doplňkové činnosti, příp. zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných

služeb. Zakladatelem mohli být právnické i fyzické osoby, o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností vedených příslušným soudem.
Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti – právně upravena v zák. č. 3/2002 Sb. o
církvích a náboženských společnostech
Evidovaná právnická osoba je samostatná právnická osoba, avšak v rámci církve a náboženské
společnosti tvoří její součást, je církvi nebo náboženské společnosti, která ji založena podřízená. Jedná
se např. o farnost, biskupství.

