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Stanovisko Ministerstva spravedlnosti

Yažený pane starosto,
rrbracím se na Vás v reakci na Vaše vyjádřerrí nesouhlasu s povirurostí platit sor:dní
poplatky neziskovými organizacemi.
Předně mi dovolte uvést, Že Ministerstvo spravedlnosti si je problematické situace
kolem zpoplatnění řízeru ve věcech zápisů neziskových organízací do veřejných rejstříků
vědomo. Je třeba upozornit, že zpoplatnění všech neziskových organizací v souvislosti
se zápisy do veřejného rejstříku nebylo cílem Ministersťva spravedlnosti. Ministerstvo
spravedlnosti mělo v úmyslu osvobodit všechny neziskové orgatizace, které by v souladu
se zákonem o veřejné prospěšnosti získaly statut veřejné prospěšnosti. Avšak vlivem
legislativního procesu došlo v Senáfu Parlamentu Čn kzamítnutí zékona o veřejné
prospěšnosti a současně byla pÍt1ata novela zákona o soudních poplatcích, která byla přímo
navátzána na zákon o veřejné prospěšnosti. Vznikla tak situace, kdy neziskové organizace
nemohou získat statut veřejné prospěšnosti a nemohou tedy by.t ve věcech zápisu do veřejného
rejstříku osvobozeny dle ust. $ 11 odst. 2 písm. t) záů<ona č.54911991 sb., osoudních
poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Ministerstvo spravedlnosti uvažuje o osvobození těchto neziskoých organízací
od povinnosti platit soudní poplatek. V současnédobě probíhá diskuze o rozsahu takového
osvobození, tj. zďa by neziskové orgatizace měly bý osvobozeny zcela či pouze částečně,
a dále na jaké případy

by se osvobozeni vztahovalo.

Pro úplnost uvádím, že ďIe Piánu legislativních prací vlády na rok 2014 by měl b1.t
v září 2014 vládě předložen návrh zákana o podmínkách pro zápis statusu veřejné

prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanskéhozákoníku, ktery by s účirurostí
od března 2015 unožnil, aby osoby mohly získat statut veřejné prospěšnosti a v souvislosti
s tímto bý osvobozeny oď povinnosti platit soudní poplatky tak, jak bylo předpokládano
dříve.

S pozdravem

pověřen zastupováním ředitele odboru

