INFORMACE – č. 6
pro subjekty ČJF v souvislosti s novým Občanským zákoníkem –
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

Ve sbírce zákonů byl dne 30.9.2013 vyhlášen zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob (dále jen ZVR). Tato informaci shrne pravidla zápisu do
spolkového rejstříku.
 Do rejstříků se zapisují, a to i do spolkového rejstříku (§ 1 odst. 1 ZVR), zákonem
stanovené údaje (§ 1 odst. 2 ZVR).
 Součástí rejstříku je i sbírka listin (§ 2 odst. 1 ZVR).
 Návrh na zápis do veřejného rejstříku upravuje § 11 a násl. ZVR.
 Návrh na zápis se podává bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (§
11 odst. 2 ZVR)
 Forma a podoba návrhu na zápis do veřejného rejstříku jsou v zákoně o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob uvedeny v § 18 a násl. ZVR.
 Návrh na zápis se podává pouze na formuláři, ovšem tato povinnost neplatí vždy a to
v případech, kdy se zápis provádí z moci úřední a nebo není pro zapisovanou osobu
předepsán.
 Náležitosti formuláře na podávání návrhu stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti
ČR, které formuláře uveřejní na svých webových stránkách.
 Návrh se podává v listinné nebo elektronické podobě. Vláda stanoví, které návrhy a
listiny lze podávat pouze v elektronické podobě (§ 22 odst. 1 věta poslední ZVR).
 Podpis na listinné formě návrhu na zápis musí být úředně ověřený (§ 22 odst. 2 ZVR).
 Elektronická forma návrhu musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem
nebo zaslána prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává (§ 22
dost. 3 ZVR).
 Obecné skutečnosti, které se zapisují do veřejného rejstříku jsou uvedeny v § 25 ZVR.
 Spolkový rejstřík je v zákoně upraven v §§ 26 až 30.
 Do spolkového rejstříku se také zapíše předmět vedlejší hospodářské činnosti, pokud
je vykonáván, název nejvyššího orgánu a je-li podle stanov zřízena rozhodčí komise,
pak se také zapíše její název, počet členů, jejich jména a adresy místa pobytu, den
vzniku a zániku funkce v rozhodčí komisi.

Obsah sbírky listin stanovený zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob je
uveden v § 66 a násl.. Obsah sbírky listin bude tématem příští informace.
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