Charakteristiky jednotlivých právních forem neziskových organizací
Účel

Spolek

Nadace

Nadační fond

Ústav

Družstvo

sdružení osob

vyčlenění majetku

vyčlenění majetku

provozování

společenství osob

vedených

a výkon činnosti

a výkon činnosti

činnosti užitečné

vedených za

společným zájmem

spojené s určitým

spojené s určitým

společensky nebo

účelem vzájemné

účelem veřejně

účelem užitečným

hospodářsky s

podpory svých

prospěšným nebo

společensky nebo

využitím své osobní

členů nebo třetích

dobročinným

hospodářsky

a majetkové složky

osob, případně za
účelem podnikání

Označení
právní formy

„spolek“ nebo

„nadace“

„nadační fond“

„zapsaný spolek“

„zapsaný ústav“

„družstvo“

nebo „z. ú.“

nebo „z. s.“

Podnikání a
naložení se
ziskem

Podnikat lze, ale

Podnikat lze, ale

Podnikat lze za

Ano, za podmínky,

Ano, lze podnikat

pouze jako vedlejší

pouze jako vedlejší

předpokladu, že jde

že provoz nebude

neomezeně. Zisk

činnost. Zisk se

činnost. Zisk lze

o prostředek k

na újmu jakosti,

lze rozdělit mezi

použije pro

použít pouze k

dosažení nadačního

rozsahu a

členy.

spolkovou činnost.

podpoře účelu

účelu. Zisk lze

dostupnosti služeb

nadace.

použít pouze k

v rámci činnosti

podpoře účelu

ústavu. Zisk lze

nadačního fondu.

použít pouze k
podpoře činnosti,
pro níž byl založen.

Kolik osob je
potřebných
pro založení
Založení

Minimální
kapitál
(vklad)

alespoň tři osoby

stanovy

ne

jedna osoba nebo

jedna osoba nebo

jedna osoba nebo

více osob

více osob

více osob

alespoň tři osoby

nadační listina (ve

zakládací listina (ve

zakládací listina

ustavující schůze

formě notářského

formě notářského

nebo pořízení pro

(průběh dosvědčen

zápisu), kterou

zápisu) nebo

případ smrti; vnitřní

notářským

může být zakládací

pořízení pro případ

poměry může

zápisem) a stanovy

listina nebo

smrti; vnitřní

upravit statut

nebo dohoda

pořízení pro případ

poměry může

zakladatelů na

smrti; vnitřní

upravit statut

obsahu stanov (ve

poměry upravuje

formě notářského

statut

zápisu)

Ano, alespoň

Ano, peněžitý nebo

Ano, peněžitý nebo

Ano, základní

500.000 Kč

nepeněžitý vklad,

nepeněžitý vklad,

členský vklad pro

minimální výše není

minimální výše není

všechny členy

stanovena

stanovena

družstva, minimální
výše není
stanovena

