
U P O Z O R N Ě N Í 

Rejstříkové soudy již začaly spolky vyzývat k odstranění nedostatků v zápisech 

ve spolkovém rejstříku. 

 

Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy 

ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ 

upozorňujeme, že rejstříkové soudy již započaly s kontrolou splnění této zákonné povinnosti, 

což znamená následující:  

Zjistí-li rejstříkový soud, že spolek doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve 

ho usnesením ke zjednání nápravy, a to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato tzv. dodatečná 

lhůta marně (tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek z moci úřední zruší a 

nařídí jeho likvidaci. Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, 

aby obratem jednaly a daly si své záležitosti do pořádku.  

V této souvislosti je třeba ještě upozornit na to, že rejstříkový soud provádí zápisy do 

spolkového rejstříku pouze a jenom na základě návrhu. Není-li návrh kompletní v tom 

smyslu, že není navržen zápis všech povinných údajů, soud na to spolek nikterak neupozorňuje. 

To může vést k mylné domněnce, že má spolek vše v pořádku.  

Příklad:           Spolek navrhne jen zápis svého názvu, sídla a členů statutárního orgánu. Nic 

dalšího. Soud provede navrhovaný zápis, o čemž spolek informuje usnesením o zápisu 

navržených údajů. V tomto usnesení však soud neupozorňuje na skutečnost, že ve spolkovém 

rejstříku je třeba mít zapsány i další údaje jako např. účel spolku, způsob jednání statutárního 

orgánu, název nejvyššího orgánu spolku, kontrolní orgán (je-li zřízen) atd.  

Je tedy třeba doporučit všem spolkům, tj. i těm, které již zápisy do spolkového rejstříku 

provedly, aby si zkontrolovaly, že tam mají skutečně všechny zákonem požadované údaje 

(viz zejména §25 až §30 zákona o veřejných rejstřících). V případě nejasností opětovně 

nabízíme služby Servisních center sportu ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS. 
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