
INFORMACE  –  č. 2 
pro subjekty ČJF v souvislosti s novým Občanským zákoníkem – 
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) 
 

 
V Informaci č. 1 související s přechodem na nový Občanský zákoník platný od 1.1.2014, jenž 
pro Vás začala vydávat Česká jezdecká federace, jste byli seznámeni s některými novinkami a 
povinnostmi vycházejícími z tohoto nového Občanského zákoníku.  
 
Dnešní informace se zaměří na přechod na spolek či jinou právní formu a na definici spolku, 
jelikož tato právní forma bude, z našeho pohledu, pro členy České jezdecké federace tou 
nejběžnější právní formou. Uvedeme ovšem i definice dalších právních forem. 
 
Přechodné ustanovení § 3045 odst. 1 říká, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů (podle tohoto právního předpisu je většina z Vás založena) se považují za 
spolky. Volně přeloženo: toto je právě ten již v minulé informaci zmiňovaný automatický 
přechod. Odstavec 1 dále říká, že sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo 
sociální družstvo podle jiného zákona. 
 
Definici spolku naleznete v NOZ v § 214  a následujících: 

 Spolek má mít fungující samosprávu. To znamená, že členové spolku jsou aktivní a 
mají právo rozhodovat o chodu a činnosti. 

 Členy spojuje společný zájem,  na jehož realizaci se mohou podílet. Zájem je buď 
veřejně prospěšný nebo vzájemně prospěšný. 

 Spolek realizuje svůj zájem v hlavní činnosti, tzv. spolková činnost. 

 Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet i vedlejší, tedy hospodářskou činnost. 
 
Definici ústavu naleznete v NOZ v § 402  a následujících: 

 Ústav je založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné 
činnosti . 

 Výsledky této činnosti jsou rovnocenně dostupné každému a to za podmínek předem 
stanovených . Takováto činnost se považuje za hlavní činnost ústavu. 

 Pokud se ústav rozhodne provozovat i vedlejší činnost, nesmí být takováto 
hospodářská, tedy vedlejší činnost provozována na úrok činnosti hlavní. 

 
Definici sociálního družstva naleznete v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 
to konkrétně  v § 758 - 773: 

 Sociální družstvo soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu 
sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do 
společnosti. 

 Činnost sociálního družstva je zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, 
sociálních služeb, zdravotní péče, vzdělávání apod. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že spolek bude pro členy České jezdecké federace tou nejběžnější 
právní formou po 1.1.2014. Z tohoto důvodu se naše příští informace zaměří právě na vznik a 
založení spolku.  
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