INFORMACE – č. 7
pro subjekty ČJF v souvislosti s novým Občanským zákoníkem –
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

Tématem Informace č. 7 je obsah sbírky listin podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících fyzických a právnických osob, který je upraven v § 66 tohoto zákona. Dále se i
zmíníme o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů
do veřejného rejstříku, které Ministerstvo spravedlnosti stanovilo podle § 21 zákona č.
304/2013.
Do sbírky listin ukládá právnická osoba, která vznikla v souladu s ustanovením § 214 a násl.
NOZ, tedy spolek:
1. zakladatelské právní jednání právnické osoby – v případě spolku stanovy nebo
usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesení ustavující schůze (§
222 NOZ)
2. rozhodnutí o volbě nebo jmenování osob, které jsou členem statutárního orgánu
3. výroční zprávu, řádné účetní závěrky – a to za předpokladu, že tuto povinnost stanoví
zákon o účetnictví a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon
4. při zrušení právnické osoby, tedy i spolku, rozhodnutí o zrušení
5. smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků, projekt rozdělení spolků se
založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy spolků
6. další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba,
má-li na tom právní zájem
V případě subjektů ČJF lze uvažovat především o bodech 1. až 3.

Formuláře na podávání návrhů na zápis, změnu (návrh na změnu se bude týkat každého
občanského sdružení, které se v souladu s přechodnými ustanoveními NOZ stává k účinnosti
NOZ spolkem) nebo výmaz údajů zveřejní Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových
stránkách http://www.justice.cz. Vyhláška, která stanoví náležitosti formulářů byla
zveřejněna ve sbírce listin dne 10.10.2013 pod číslem 323/2013.
Obecné náležitosti jsou uvedeny v § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 323/2013:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

označení, že jde o návrh nebo změnu údajů do rejstříku
označení rejstříkového soudu
označení navrhovatele
označení právnické osoby – spolku, které se zápis týká, nejde-li o prvozápis (nově
vzniklý spolek) a to včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je osoba
vedena
údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů
údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu
den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán
seznam příloh
datum a podpis navrhovatele

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 musí být podpis navrhovatele na listinné podobě návrhu
úředně ověřen, formulář v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným
elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh
podává.

Zpracovala: Dana Denková
Dne 20.11.2013

