Informace Legislativní komise ČSRU pro kluby

Občanská sdružení se účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
“NOZ”) změnila na spolky a jejich případné organizační jednotky se změnily na pobočné
spolky. V souvislosti s tím vznikají různé povinnosti a dochází ke změnám.
●

K ustanovením stanov, která jsou v rozporu s NOZ se nepřihlíží.

●

Je nutné přizpůsobit znění stanov novému občanskému zákoníku.
○ Upravit ustanovení stanov, která odporují NOZ.
○ Přizpůsobit název spolku novému občanskému zákoníku. Nejčastěji půjde o
nahrazení slov “občanské sdružení” nebo zkratky “o.s.” slovem “spolek” nebo
zkratkou “z.s.”. Změna se provádí změnou stanov.
○ Přizpůsobit terminologii NOZ (např. právní osobnost, svéprávnost).
○ Ačkoliv nebyl dosud přijat zákon o veřejné prospěšnosti, doporučuje se při
přípravě změn stanov zohlednit i jeho návrh, který klade na stanovy určité
obsahové požadavky.
Změnit název je nutné do konce roku 2015. V souvislosti s tím může být vhodné
provést i všechny další změny stanov, ačkoliv pro ně platí lhůta o rok delší.

●

Všechny spolky jsou registrovány v Rejstříku spolků, který vedou krajské soudy
podobně jako Obchodní rejstřík podle zákona o veřejných rejstřících. V současné době
probíhá zápis všech občanských sdružení do spolkového rejstříku. Některá již zapsány
jsou, některé teprve budou. Soud v každém případě postupuje z úřední povinnosti. Z
rejstříku lze získat výpis a doložit tak existenci spolku. Do rejstříku se zapisují členové
výkonného výboru. K tomu je nutné doložit jejich souhlas a prohlášení, že splňují
stanovené požadavky (svéprávnost, nebyl osvědčen úpadek, s ohledem na návrh
zákona o veřejných rejstřících může být na místě i trestní bezúhonnost). Stránky
Ministerstva spravedlnosti https://or.justice.cz/ias/ui/podani

●

Spolek musí mít alespoň statutární orgán a nejvyšší orgán (statutární orgán může
být zároveň nejvyšším orgánem). Návrh zákona o veřejné prospěšnosti vyžaduje též
zřízení kontrolního orgánu. Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně,
pojmenování však nesmí působit klamavě. NOZ stanoví podrobná pravidla pro svolávání
a jednání nejvyššího orgánu (nejčastěji valná hromada nebo členská schůze), od
kterých se většinou lze odchýlit jinou úpravou ve stanovách. Pokud nemají mít někteří
členové právo hlasovat (např. osoby do 18 let), musí to ze stanov jednoznačně
vyplývat (mělo by být upraveno jako členství různého druhu), jinak má každý člen
jeden hlas (což ovlivňuje i usnášeníschopnost nejvyššího orgánu).

●

Pokud mají mít členové povinnost platit členské příspěvky, musí stanovy určit jejich

výši nebo stanovit, který orgán spolku výši a splatnost členského příspěvku určí a
jakým způsobem.
●

Člen, proti kterému byl podán návrh na vyloučení ze spolku musí mít příležitost se s
návrhem seznámit, požádat o jeho vysvětlení a doložit, co mu je ku prospěchu. Pokud
je zřízena rozhodčí komise, přezkoumá na návrh vyloučeného člena rozhodnutí o jeho
vyloučení, pokud stanovy neurčí jiný orgán. Rozhodnutí o vyloučení člena může být
napadeno u soudu do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení.

●

Podnikání či jiná výdělečná činnost může být vedlejší činností spolku.

●

Pokud spolek vede seznam členů, stanovy určí v rámci zákona podrobnosti provádění
zápisů a výmazů a jak bude zpřístupněn, anebo že nebude zpřístupněn. Zveřejněn
může být seznam jen se souhlasem všech členů.

Podle § 231 NOZ má spolek možnost získat status veřejné prospěšnosti. Veřejná prospěšnost
by měla mít význam z hlediska daňových úlev, čerpání dotací a jiných podpor z veřejných
prostředků, zákon o statutu veřejné prospěšnosti však dosud nebyl přijat
Tento materiál byl zpracován k datu 22.3.2014. Jedná se o základní informaci, která má
pomoci s orientací v problematice. Dalším užitečným zdrojem informací jsou materiály
zpracované Legislativní radou Českého olympijského výboru, uvedené níže. Nezbývá, než se
vrhnout do studia příslušných ustanovení NOZ (§ 214 a násl.) včetně obecných ustanovení o
právnických osobách (§ 118 a násl.) a kontroly stanov.
Odkazy na dokumenty Legislativní rady Českého olympijského výboru
● Stránky Legislativní rady ČOV
●

Nový občanský zákoník - informace pro sportovní organizace - občanská sdružení

●

Nový občanský zákoník - právní úprava spolků

●

Vzorové stanovy pro sportovní organizace

●

Sborník z konference Legislativní rady ČOV k nové právní úpravě spolků

Zpracoval podle stavu ke dni 22. 3. 2014
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