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Úvodem

S příchodem rekodifikace soukromého práva došlo mimo jiné ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů. Občanská sdružení se automaticky stala spolky a nadále se řídí přímo občanským zákoní-
kem (zákon č. 89/2012 Sb., dále též jen „NOZ“).
Tato publikace obsahuje texty právních předpisů, jimiž se spolky při své činnosti řídí. Jak bude vysvětleno 
dále, funkcionáři spolku nevystačí s tím, když se seznámí jen s pravidly v části s nadpisem Spolek (tj. para-
grafy 214 až 302). Řada důležitých pravidel je též na jiných místech NOZ či v dalších předpisech.

Co tu najdete?
Záměrem bylo poskytnout spolkům na jednom místě texty těch právních pravidel, která budou nejčastěji 
potřebovat. Proto je také tento materiál velmi stručný. Najdete zde vybraná ustanovení nového občan-
ského zákoníku, zákona o rozhodčím řízení a zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.

Další materiály
Řada začínajících spolků potřebuje též vzory stanov, vzory návrhů na zápis do rejstříku a další podobné 
materiály. Ty byly v rámci našeho projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva rovněž 
připraveny a najdete je spolu s elektronickou verzí této publikace na internetové adrese partnerstvi.law.
muni.cz v sekci Spolkové právo.

Publikace vznikla jako výstup projektu
Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva
(reg. č. CZ .1.07/2.4.00/17.0044) financovaného v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Systematika občanského zákoníku
Může název spolku být  totožný s názvem  jiné  již existující právnické osoby? Kolik hlasů  je  třeba pro 
přijetí usnesení v 8členné radě spolku, jestliže stanovy tuto otázku nijak neupravují? Co se stane, pokud 
počet členů spolku poklesne pod tři osoby? Na všechny tyto otázky obsahuje NOZ výslovnou odpověď. 
Žádná otázka ovšem není řešena přímo v ustanoveních pod nadpisem Spolek. I proto je třeba se seznámit 
se systematikou občanského zákoníku.

Úvodní ustanovení
Na úplném začátku NOZ (paragrafy 1 až 14 NOZ) najdeme velmi obecně formulovaná pravidla, která 
jsou použitelná pro každý problém týkající se soukromého práva. Použijí se na váš případ rovněž, pokud 
zrovna  něco  kupujete  v  obchodě  nebo  uvažujete  o sepsání  závěti.  Dopadají  také  na spolkové  právo 
a mohou nám pomoci při hledání účelu a smyslu jednotlivých podrobnějších ustanovení. Jestliže je někdy 
možné text zákona vyložit více způsoby, musí být vždy respektovány zásady zmíněné v úvodních ustano-
veních. Jde zejména o ochranu dobré víry, ochranu práv třetích osob či zásadu, že zjevné zneužití práva 
nepožívá právní ochrany.

Obecná úprava právnických osob
Další část NOZ, kterou budeme potřebovat,  se zabývá obecně všemi právnickými osobami. Vztahuje 
se proto i na spolek, protože spolek je právnickou osobou.
V těchto ustanoveních, která upravují vznik, název, organizační strukturu či likvidaci všech právnických 
osob, najdeme mimo jiné odpovědi na první dvě výše zmíněné otázky. V případě spolků jsou důležitá 
zejména ustanovení o orgánech a o likvidaci, neboť podrobnější regulaci těchto otázek již ve většině pří-
padů v dalších ustanoveních nenajdeme.

Úprava korporací
Korporace nejsou jen „ti zlí“, proti nimž demonstrují odpůrci globalizace. Korporace je označení pro ty 
právnické osoby, které jsou založeny na tom, že sdružují osoby (většinou se tím myslí sdružování lidí, ale 
může jít o sdružování právnických osob).
Obecná pravidla pro korporace jsou obsažena v pouhých čtyřech paragrafech (jde o paragrafy 210 až 213 
NOZ). Kromě odpovědi na třetí výše uvedenou otázku (srov. § 211 odst. 2 NOZ) zde najdeme povinnost 
všech členů korporace chovat se vůči korporaci loajálně (srov. § 212 odst. 1 NOZ) či zvláštní žalobu, jíž 
se může člen korporace domáhat, aby soud vyslovil, že se k hlasování jiného člena nepřihlíží (srov. § 212 
odst. 2 NOZ).

Úprava spolků
V pododdíle  s nadpisem Spolek  (paragrafy 214 až 302 NOZ)  jsou obsažena nejpodrobnější pravidla, 
která platí pouze pro spolky. Pro vysvětlení vzájemného vztahu jednotlivých částí NOZ můžeme využít 
přísloví, že „bližší je košile než kabát“.1 Pokud hledáme řešení pro spolek, je třeba začít právě v části věno-
vané spolkům. Jestliže tam řešení nenajdeme, neznamená to ovšem, že neexistuje. Musíme pokračovat 
„výš“ do pravidel pro korporace, odtud případně do pravidel pro všechny právnické osoby. Jestliže ani tak 
výslovné řešení nenajdeme, nelze stále říci, že „všechny varianty jsou správné“. Jak už bylo řečeno, hrají 
zde totiž roli obecné zásady (uvedené v úvodních ustanoveních) a použitelné jsou tak jen ty možnosti, 
které těmto zásadám neodporují.

1  V právním světě se této zásadě říká trochu učeněji Lex specialis derogat legi generali, tedy že konkrétní pravidlo ruší 
pravidlo obecné.
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Kogentní a dispozitivní pravidla
Právní  pravidla,  s  nimiž  se v  právním  řádu  setkáme,  lze  třídit  na kogentní  a dispozitivní. Ta  kogentní 
se vyznačují tím, že se jimi vždy musíme řídit. Nelze se dohodnout s ostatními na tom, že „to uděláme 
jinak“. Taková dohoda by byla protiprávní a soud by k ní nepřihlížel.
Naproti tomu dispozitivní pravidla se vyznačují tím, že platí jen tehdy, pokud nebyla jejich aplikace vylou-
čena. V podmínkách spolku se toto vyloučení děje nejčastěji ve stanovách. Například zákon říká, že pokud 
stanovy neurčí něco jiného,  je funkční období statutárního orgánu pětileté (srov. § 246 odst. 1 NOZ). 
Jestliže zakladatelům spolku připadá pět let jako moc dlouhá doba, dají do stanov například ustanovení, že 
funkční období předsedy trvá dva roky. Ti zakladatelé, kterým pět let připadá jako dobrý nápad, nemusí 
dát do stanov nic. Bude potom pro ně platit dispozitivní pravidlo. Toto pravidlo ovšem bude platit také 
pro ty, kteří vůbec nevěděli o tom, že je dispozitivní, a proto ho nevyloučili, a dokonce také pro ty, kteří 
zákon nikdy nečetli a o tom pravidlu vůbec nevěděli.
Pokud se chcete vyhnout možnosti, že by některé dispozitivní pravidlo bylo pro váš spolek nevýhodné, 
je potřeba si před založením spolku všechna dispozitivní pravidla projít a o každém z nich uvažovat, jestli 
chcete, aby pro váš spolek platilo (a pokud ne, jak bude vypadat vaše „odlišné řešení“).

Další právní předpisy
Většina právní úpravy spolků  je obsažena přímo v občanském zákoníku. Pro  řešení některých otázek 
musíme však použít jiné právní předpisy. Je to v první řadě zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením, 
podle něhož se postupuje při řízení před rozhodčími komisemi spolků a též v případě, že soud rozhoduje 
o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu takové komise.
Nutnou podmínkou pro vznik spolku je zápis do spolkového rejstříku. Stejně tak některé další skutečnosti 
(název, sídlo či orgány a jména jejich členů) se do rejstříku povinně zapisují. Důležitým právním předpi-
sem je tak zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, podle něhož se při 
vedení spolkového rejstříku postupuje.
Podobně jako jiné právnické osoby musí spolky vést účetnictví a platit daně. Proto patří mezi prameny 
spolkového práva též zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňové předpisy. Tyto předpisy nejsou sou-
částí publikace.
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ZÁKON č. 89/2012 Sb. - OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
HLAVA I 

PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY 
Díl 1

Soukromé právo
§ 1
(1) Ustanovení právního  řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí  ve svém souhrnu 
soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

(2) Nezakazuje-li  to zákon výslovně, mohou  si osoby ujednat práva  a povinnosti odchylně od zákona; 
zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, 
včetně práva na ochranu osobnosti.

§ 2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svo-
bod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem 
k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov 
s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat  jiný význam, než  jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich 
vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního 
předpisu proti jeho smyslu.

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti 
nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

§ 3
(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí 
a štěstí  jeho  rodiny  nebo  lidí  jemu blízkých  takovým  způsobem,  jenž  nepůsobí  bezdůvodně  újmu 
druhým.

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že
a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou 
újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,

d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
e) vlastnické  právo  je  chráněno  zákonem  a jen  zákon  může  stanovit,  jak  vlastnické  právo  vzniká 
a zaniká, a

f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.
(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.
§ 4
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou 
péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

(2) Činí-li  právní  řád  určitý  následek  závislým  na něčí  vědomosti,  má  se na mysli  vědomost,  jakou  si 
důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. 
To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.

§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povo-
láním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal 
ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

§ 6
(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
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(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protipráv-
ního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

§ 7
  Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.
§ 8
  Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

 
Díl 2

Užití předpisů občanského práva
§ 9
(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.
(2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom roz-
sahu,  v jakém  je neupravují  jiné právní předpisy. K zvyklostem  lze hledět  tehdy, dovolává-li  se jich 
zákon.

§ 10
(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, 
které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

(2) Není-li  takové ustanovení, posoudí  se právní případ podle principů  spravedlnosti  a zásad, na nichž 
spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím 
k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.

§ 11
  Obecná  ustanovení  o vzniku,  změně  a zániku  práv  a povinností  ze závazků  v části  čtvrté  tohoto 
zákona se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a povinností.

 
Díl 3

Ochrana soukromých práv
§ 12
  Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřej-
nou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem 
veřejné moci soud.

§ 13
  Každý,  kdo  se domáhá právní  ochrany, může  důvodně očekávat,  že  jeho právní  případ bude  roz-
hodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem 
shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní 
ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.

Svépomoc
§ 14
(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li 
zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.

(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit 
úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. 
Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní při-
kročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.
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HLAVA II - OSOBY 
Díl 3

Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 118
  Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.
§ 119
  Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech,  i když nejsou povinny 
vést účetnictví podle jiného právního předpisu.

Veřejné rejstříky právnických osob
§ 120
(1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uve-
dením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno 
a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento 
orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

(2) Jiný právní předpis stanoví, jaké jsou veřejné rejstříky právnických osob, které právnické osoby se do 
nich zapisují a jak, nebo které další údaje se do nich o právnických osobách zapisují, a jak se z nich 
vymazávají, popřípadě zda je součástí veřejného rejstříku sbírka listin. Veřejné rejstříky právnických 
osob jsou přístupné každému; každý do nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo 
kopie.

(3) Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba nebo ten, komu to ukládá zákon, změnu bez 
zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten tuto změnu do veřejného rejstříku bez zby-
tečného odkladu zapíše.

§ 121
(1) Proti osobě, která právně  jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten,  jehož 
se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo po uplynutí patnácti dnů od zve-
řejnění  dovolat,  že  o zveřejněném  údaji  nemohl  vědět. Neodpovídá-li  zveřejněný  údaj  zapsanému 
údaji, nemůže se ten, jehož se údaj týká, vůči jiné osobě dovolat zveřejněného údaje; prokáže-li však, 
že jí byl zapsaný údaj znám, může proti ní namítnout, že zveřejněný údaj zapsanému neodpovídá.

Ustavení a vznik právnické osoby
§ 122
  Právnickou  osobu  lze  ustavit  zakladatelským  právním  jednáním,  zákonem,  rozhodnutím  orgánu 
veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

§ 123
(1) Zakladatelské právní  jednání  určí  alespoň název,  sídlo právnické osoby,  předmět  činnosti,  jaký má 
právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první 
členové statutárního orgánu.

(2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.
§ 124
  Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.
§ 125
(1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy.
(2) Zákon stanoví, ve kterých případech  lze právnickou osobu založit  i právním jednáním jedné osoby 
obsaženým v zakladatelské listině.

§ 126
(1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
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(2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí  jeho účinnosti, nestanoví-li  zákon den 
pozdější.

(3) Zákon  stanoví,  ve kterých  dalších  případech  není  zápis  do veřejného  rejstříku  potřebný  ke vzniku 
právnické osoby. Zákon stanoví, ve kterých případech je k založení nebo ke vzniku právnické osoby 
potřebné rozhodnutí orgánu veřejné moci.

§ 127
  Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto 
jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. 
Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V tako-
vém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším 
zúčastněným najevo, že tak učinila.

§ 128
  Po vzniku právnické osoby se nelze domáhat určení, že nevznikla, a nelze z toho důvodu zrušit její 
zápis do veřejného rejstříku.

§ 129
(1) Soud prohlásí právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, pokud
a) zakladatelské právní jednání chybí,
b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby,
c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 nebo
d) právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba.

(2) Dnem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace.
§ 130
  Před rozhodnutím podle § 129 poskytne soud právnické osobě přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy, 
jedná-li se o závadu, kterou lze odstranit.

§ 131
  Prohlášení právnické osoby za neplatnou nemá vliv na práva a povinnosti, jichž nabyla.

Název
§ 132
(1) Jménem právnické osoby je její název.
(2) Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení  její právní formy. Název 
nesmí být klamavý.

§ 133
(1) Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. Je-li člověk živ, 
lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho souhlasem; zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje 
se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka.

(2) Bylo-li  v názvu  právnické  osoby  užito  příjmení  a je-li  pro  to  důvod  spočívající  v důležitém  zájmu 
na ochraně rodiny, použije se § 78 odst. 3 obdobně.

(3) Kdo má právo udělit  souhlas k užití  jména člověka v názvu právnické osoby, má právo  jej kdykoli 
odvolat, a to i když jej udělil na určitou dobu; bylo-li ujednáno něco jiného, nepřihlíží se k tomu, odů-
vodňuje-li  odvolání  souhlasu podstatná  změna okolností  nebo  jiný  rozumný důvod. Byl-li  souhlas 
udělený na určitou dobu odvolán, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný 
důvod, nahradí odvolávající právnické osobě škodu z toho vzniklou.

§ 134
(1) Název právnické osoby může obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby, je-li pro 
to důvod v jejich vzájemném vztahu. I v tom případě musí být veřejnost s to oba názvy dostatečně 
rozlišit.

(2) Příznačný prvek názvu  jiné právnické osoby nelze v názvu použít bez  jejího  souhlasu. Ustanovení 
§ 133 odst. 3 se použije obdobně.
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§ 135
(1) Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla újmu pro 
neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména neoprávněným užitím 
názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 
následek.

(2) Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti 
nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo 
obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické 
osoby.

Sídlo
§ 136
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v 
bytě.

(2) Zapisuje-li  se právnická  osoba  do veřejného  rejstříku,  postačí,  pokud  zakladatelské  právní  jednání 
uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne 
zapsat plnou adresu sídla.

§ 137
(1) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby.
(2) Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že 
má skutečné sídlo v jiném místě.

Přemístění sídla
§ 138
(1) Právnická osoba, která má sídlo v zahraničí, může přemístit sídlo na území České republiky. To neplatí, 
pokud to nepřipouští právní řád státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo pokud jde o právnic-
kou osobu zakázanou podle § 145.

(2) Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území České republiky, přiloží k návrhu na zápis 
do příslušného  veřejného  rejstříku  rozhodnutí  o tom,  jakou  právní  formu  české  právnické  osoby 
zvolila, a zakladatelské právní jednání vyžadované českým právním řádem pro tuto formu právnické 
osoby.

(3) Vnitřní  právní  poměry  právnické  osoby  se po  přemístění  sídla  do tuzemska  řídí  českým  právním 
řádem. Českým právním řádem se řídí i ručení jejích členů nebo členů jejích orgánů za dluhy právnické 
osoby, pokud vznikly po dni účinnosti přemístění sídla do tuzemska.

§ 139
  Právnická osoba, která má sídlo v České republice, může přemístit své sídlo do zahraničí, pokud to 
neodporuje veřejnému pořádku a pokud to připouští právní řád státu, do něhož má být sídlo právnické 
osoby přemístěno.

§ 140
(1) Právnická  osoba,  která  hodlá  přemístit  sídlo  do zahraničí,  zveřejní  tento  záměr  s uvedením  adresy 
nového sídla a právní formy po přemístění sídla alespoň tři měsíce přede dnem předpokládaného pře-
místění sídla. Věřitelé mají právo požadovat dostatečné zajištění svých dosud nesplatných pohledávek 
do dvou měsíců od zveřejnění, dojde-li po přemístění sídla ke zhoršení dobytnosti jejich pohledávek 
v České republice.

(2) Nedojde-li k dohodě o způsobu a rozsahu zajištění, rozhodne o dostatečném zajištění a o jeho roz-
sahu soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Neposkytne-li právnická osoba zajištění podle roz-
hodnutí  soudu,  ručí  za dluhy,  které nebyly  zajištěny,  členové  statutárního orgánu vyjma  těch,  kteří 
prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby rozhodnutí bylo splněno.

§ 141
(1) Člen právnické osoby, který s přemístěním sídla do zahraničí nesouhlasil, má právo ukončit členství 
v právnické  osobě  s účinky  ke dni  přemístění  sídla. Má-li  člen  právnické  osoby  při  ukončení  člen-
ství právo na vypořádání, poskytne mu právnická osoba plnění nejpozději ke dni účinnosti přemístění 
sídla. Za splnění tohoto závazku ručí členové statutárního orgánu.
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(2) Za dluhy, které vznikly přede dnem účinnosti přemístění sídla, ručí členové právnické osoby a jejího 
statutárního orgánu stejně jako před přemístěním sídla do zahraničí.

§ 142
  Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného rejstříku.
§ 143
  Pro zřizování a přemísťování poboček právnických osob platí § 138 až 142 obdobně.

Účel právnických osob
§ 144
(1) Právnickou osobu  lze ustavit  ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato  její  povaha  se posuzuje 
podle hlavní činnosti právnické osoby.

(2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění zvláštních podmínek.
§ 145
(1) Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle 
nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem
a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, 
rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,

b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,
c) podpora násilí nebo
d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.

(2) Zakazuje  se založit  právnickou  osobu  ozbrojenou  nebo  s ozbrojenými  složkami,  ledaže  se jedná 
o právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo vytvoření ozbrojené složky výslovně 
dovoluje nebo ukládá, nebo o právnickou osobu, která nakládá se zbraněmi v souvislosti se svým pod-
nikáním podle jiného právního předpisu, anebo o právnickou osobu, jejíž členové drží nebo užívají 
zbraně pro sportovní nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného právního 
předpisu.

Veřejná prospěšnost
§ 146
  Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským práv-
ním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby 
mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospo-
dárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

§ 147
  Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejs-
tříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

§ 148
  Je-li ve veřejném rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo veřejný rejstřík vede, 
pokud  se právnická osoba  statusu veřejné prospěšnosti  vzdá, nebo pokud o jeho odnětí  rozhodne 
soud. Výmazem z veřejného rejstříku status veřejné prospěšnosti zaniká.

§ 149
  Soud o odnětí statusu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom má právní zájem, 
nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedo-
statek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní.

§ 150
  Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést 
ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

Orgány právnické osoby
§ 151
(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu čle-
nové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.

(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá právnické osobě.
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§ 152
(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).
(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak 
povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické 
osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby.

(3) Týká-li  se hlavní  činnost  právnické  osoby  nezletilých  nebo  osob  s omezenou  svéprávností  a není-
-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní  jednání určit,  že členem 
voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být  i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou 
svéprávností.

§ 153
(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, 
kdo  ji do funkce povolává;  to neplatí, pokud od skončení  insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři 
roky.

(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného 
odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.

(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena voleného 
orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co 
se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat.

§ 154
  Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji 
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

§ 155
(1) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho 
povolání do funkce,  jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce 
zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě 
oznámí bez zbytečného odkladu.

(2) Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se nestalo, nebo je-li povolání 
neplatné, nedotýká se to práva nabytého v dobré víře.

§ 156
(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za 
přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

(2) Je-li  působnost  jednotlivých  členů  orgánu  rozdělena  podle  určitých  oborů,  ustanovení  odstavce  1 
se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti práv-
nické osoby spravovány.

§ 157
(1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho 
odchylný názor.

(2) Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.
§ 158
(1) Zakladatelské právní  jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet zúčastně-
ných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozho-
dování orgánu měnit.

(2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě 
nebo s využitím technických prostředků.

(3) Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování vole-
ného orgánu právnické osoby rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 159
(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že  ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou 
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hos-
podáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe 
důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý 
případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
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(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti 
při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v roz-
sahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

§ 160
  Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce 
uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Jednání za právnickou osobu
§ 161
  Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li  to  již z okolností. 
Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci 
nebo o svém pracovním zařazení.

§ 162
  Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze 
namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen 
orgánu přijaté usnesení porušil.

§ 163
  Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo roz-
hodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

§ 164
(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakla-
datelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. 
Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen 
právnickou osobu  zastoupit  jako  zmocněnec  samostatně,  jen byl-li  zmocněn  k určitému právnímu 
jednání.

(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutár-
ního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutár-
ního orgánu.

§ 165
(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo 
osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem urče-
ným v zakladatelském právním jednání;  jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez 
návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu 
v rozporu  se zájmy  právnické  osoby  a nemá-li  právnická  osoba  jiného  člena  orgánu  schopného  ji 
zastupovat.

§ 166
(1) Právnickou  osobu  zastupují  její  zaměstnanci  v rozsahu  obvyklém  vzhledem  k jejich  zařazení  nebo 
funkci; přitom rozhoduje stav,  jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby 
zaměstnancem,  platí  obdobně  pro  zastoupení  právnické  osoby  jejím  členem  nebo  členem  jiného 
orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen 
muselo-li jí být známo.

§ 167
  Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného 
orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

Zrušení právnické osoby
§ 168
(1) Právnická osoba  se zrušuje právním  jednáním, uplynutím doby,  rozhodnutím orgánu veřejné moci 
nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem.

(2) O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán.
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§ 169
(1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, 
nebo stanoví-li zákon jinak.

(2) Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací nebo bez likvidace, 
platí, že je zrušena s likvidací.

§ 170
  Kdo  rozhodl  o zrušení  právnické osoby  s likvidací, může  rozhodnutí  změnit,  dokud  ještě nedošlo 
k naplnění účelu likvidace.

§ 171
S likvidací se právnická osoba zrušuje
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účin-
nosti, nebo

d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
§ 172
(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu 
a nařídí její likvidaci, jestliže
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo
d) tak stanoví zákon.

(2) Umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním 
rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

§ 173
(1) Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
(2) Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvr-
hového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však 
vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.

Přeměna právnické osoby
§ 174
(1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy.
(2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon.
§ 175
(1) Kdo  rozhodl  o přeměně  právnické  osoby,  může  rozhodnutí  změnit,  dokud  se přeměna  nestane 
účinnou.

(2) Stane-li se přeměna právnické osoby účinnou, nelze rozhodnout, že nenastala, ani vyslovit neplatnost 
právního jednání, které k přeměně vedlo, a nelze zrušit zápis přeměny do veřejného rejstříku.

§ 176
(1) Při přeměně musí být stanoven rozhodný den, od něhož se jednání zanikající právnické osoby pova-
žuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické právnické osoby.

(2) Ke dni předcházejícímu rozhodný den sestaví zanikající právnická osoba nebo právnická osoba rozdě-
lovaná odštěpením konečnou účetní závěrku. K rozhodnému dni sestaví nástupnická právnická osoba 
nebo právnická osoba rozdělovaná odštěpením zahajovací rozvahu.

§ 177
(1) Účinnost přeměny právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku nastává dnem zápisu do veřej-
ného rejstříku. V takovém případě se rozhodný den stanoví tak, aby nepředcházel den podání návrhu 
na zápis přeměny do veřejného rejstříku o více než dvanáct měsíců.

(2) Jsou-li zúčastněné osoby zapsány do veřejného rejstříku v různých obvodech, podá se návrh na zápis 
přeměny v kterémkoli z nich a orgán veřejné moci zapíše do veřejného rejstříku všechny zapisované 
skutečnosti k témuž dni.
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§ 178
(1) Fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou zúčastněných právnických osob. Sloučení nebo 
splynutí se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

(2) Při sloučení nejméně jedna ze zúčastněných osob zaniká; práva a povinnosti zanikajících osob přechá-
zejí na jedinou ze zúčastněných osob jako na nástupnickou právnickou osobu.

(3) Při  splynutí  zanikají všechny zúčastněné osoby a na  jejich místě vzniká nová právnická osoba  jako 
osoba nástupnická; na ni přecházejí práva a povinnosti všech zanikajících osob.

§ 179
(1) Právnická osoba se rozštěpením rozděluje se založením nových právnických osob, nebo se rozděluje 
za  současného  sloučení  s jinými  právnickými  osobami  (dále  jen  „rozdělení  sloučením“).  Právnická 
osoba  se může  založit  i odštěpením,  nebo  spojením více  způsobů  rozdělení. Rozdělení  sloučením, 
odštěpení, jakož i jiné způsoby rozdělení, se považují za převod činnosti zaměstnavatele.

(2) Pokud rozdělením rozdělovaná právnická osoba zaniká a její práva a povinnosti přecházejí na několik 
nástupnických právnických osob, pak
a) jsou-li na rozdělení nástupnické právnické osoby zúčastněny jako osoby již existující, jedná se o roz-
štěpení sloučením,

b) mají-li nástupnické právnické osoby rozdělením teprve vzniknout, jedná se o rozštěpení se založe-
ním nových právnických osob.

(3) Při rozdělení právnické osoby odštěpením se rozdělovaná právnická osoba neruší, ani nezaniká, ale 
vyčleněná  část  jejích  práv  a povinností  přechází  na existující  nebo  nově  založenou  nástupnickou 
osobu.

§ 180
  V případech uvedených v § 179 odst. 2 nebo 3 rozhodne příslušný orgán právnické osoby, kteří zaměst-
nanci zanikající právnické osoby se stanou zaměstnanci jednotlivých nástupnických právnických osob.

§ 181
  Fúzovat a rozdělovat se mohou právnické osoby o různé právní formě jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
§ 182
  Přechází-li  přeměnou  právnické  osoby  její  jmění  na nástupnickou  právnickou  osobu  a vyžaduje-li 
se podle jiného právního předpisu souhlas orgánu veřejné moci k převodu práv a povinností, vyžaduje 
se tento souhlas i k přeměně právnické osoby.

§ 183
(1) Při změně právní formy se neruší ani nezaniká právnická osoba,  jejíž právní forma se mění, pouze 
se mění její právní poměry, a jde-li o korporaci, také právní postavení jejích členů.

(2) Není-li den, k němuž byl vyhotoven návrh smlouvy nebo rozhodnutí o změně právní formy rozva-
hovým dnem podle jiného právního předpisu, sestaví právnická osoba k tomuto dni mezitímní účetní 
závěrku. Údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka ke dni zpracování změny právní formy, nesmí před-
cházet den rozhodnutí právnické osoby o změně právní formy více než tři měsíce.

§ 184
(1) O přeměně právnické osoby zřízené zákonem lze rozhodnout, pokud to zákon výslovně stanoví.
(2) O přeměně právnické osoby zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci rozhoduje tento orgán.

Zánik právnické osoby
§ 185
  Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
§ 186
  Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

Likvidace
§ 187
(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy 
věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), 
podle zákona.
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(2) Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Vstoupí-li 
právnická  osoba  zapsaná  ve veřejném  rejstříku  do likvidace,  navrhne  likvidátor  bez  zbytečného 
odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Po dobu  likvidace užívá právnická osoba 
svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

§ 188
  Vstoupí-li  právnická osoba do likvidace,  nesmí  za ni  nikdo právně  jednat mimo  rozsah  stanovený 
v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o něm dozvědět měl 
a mohl.

§ 189
(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě  likvidátora;  likvidátorem může být 
jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem 
právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora.

(2) Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni čle-
nové statutárního orgánu.

§ 190
  Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.
§ 191
(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, jmenuje likvidá-
tora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické 
osoby.

(2) Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své 
povinnosti, a jmenuje nového likvidátora.

(3) Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle odstavce 1 nebo 2 
likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu. Takový likvidátor nemůže ze své 
funkce odstoupit. Může však navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

(4) Nelze-li  likvidátora jmenovat ani podle odstavce 3, jmenuje ho soud z osob zapsaných do seznamu 
insolvenčních správců.

§ 192
  Jmenoval-li  likvidátora  soud,  poskytnou  třetí  osoby  likvidátorovi  součinnost  ve stejném  rozsahu, 
v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci.

§ 193
  Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný výkon funkce 
likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

§ 194
  Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.
§ 195
  Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.
§ 196
(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.
(2) Nabyla-li právnická osoba dědictví nebo odkaz s podmínkou, doložením času nebo s příkazem, tato 
omezení likvidátor dodrží. Jestliže však právnická osoba obdržela účelově vázané prostředky z veřej-
ných rozpočtů, použije likvidátor tyto prostředky podle rozhodnutí orgánu, který je poskytl; obdobně 
likvidátor postupuje, jestliže právnická osoba obdržela prostředky účelově vázané k dosažení veřejně 
prospěšného účelu.

§ 197
  Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí,  je-li práv-
nická osoba v úpadku.

§ 198
(1) Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům.



16

(2) Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstu-
pem oznámení podle odstavce 1 společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, 
která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění.

§ 199
(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění práv-
nické osoby.

(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá.
§ 200
  Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu 
insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.

§ 201
(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvi-
dátor z výtěžku uhradí v prvé skupině náklady likvidace, ve druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohle-
dávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů.

(2) Není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupině, uspokojí se poměrně.
§ 202
(1) Nezdaří-li  se v přiměřené době  celou  likvidační podstatu  zpeněžit,  vyrovná  likvidátor  z částečného 
výtěžku  přednostně  náklady  a pohledávky  z první  a pak  z druhé  skupiny,  je-li  to možné;  tím  není 
dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu 
k převzetí na úhradu dluhů.

(2) Nezdaří-li se v přiměřené době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, anebo nejsou-li z částečného 
výtěžku pohledávky první  a druhé  skupiny  zcela  vyrovnány,  likvidátor  nabídne  likvidační  podstatu 
k převzetí všem věřitelům.

(3) O  věřiteli,  jemuž  byla  likvidační  podstata  nabídnuta  podle  odstavce  1  nebo  2  a do  dvou  měsíců 
se k nabídce nevyjádřil, platí, že nabídku přijal; tento účinek nenastane, nepoučil-li jej o tom likvidátor 
v nabídce.

§ 203
(1) Věřitelům, kteří převezmou  likvidační podstatu, náleží každému podíl určený poměrem výše  jejich 
pohledávek; ve zbytku jejich pohledávky zanikají.

(2) Odmítne-li  některý  z věřitelů účast na převzetí  likvidační podstaty,  považuje  se jeho pohledávka  za 
zaniklou. To neplatí, pokud se následně zjistí dosud neznámý majetek právnické osoby.

§ 204
(1) Odmítnou-li  všichni  věřitelé  likvidační  podstatu  převzít,  přechází  likvidační  podstata  dnem  zániku 
právnické  osoby  na stát;  likvidátor  to  bez  zbytečného  odkladu  oznámí  orgánu  příslušnému  podle 
jiného zákona.

(2) Bez zřetele k § 201 až 203 náleží věřiteli, který je podle jiného zákona věřitelem zajištěným, uspokojení 
z jistoty, kterou byla jeho pohledávka zajištěna. Nebude-li zajištěný věřitel takto plně uspokojen ve své 
pohledávce, náleží mu ve zbytku plnění podle § 201 až 203.

§ 205
(1) Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační 
podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, 
v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvi-
dačního zůstatku. K témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku. Likvidátor k účetní závěrce připojuje 
podpisový záznam.

(2) Konečnou  zprávu,  návrh  na použití  likvidačního  zůstatku  a účetní  závěrku  předloží  likvidátor 
ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Ten, kdo se stal likvidátorem podle § 189 odst. 1, před-
loží konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku tomu orgánu právnické 
osoby, který má působnost ho z funkce odvolat, popřípadě působnost ho kontrolovat. Není-li takový 
orgán, předloží likvidátor tyto doklady a návrhy ke schválení soudu.

(3) Výmazu  právnické  osoby  z veřejného  rejstříku  nebrání,  že  nebyly  schváleny  dokumenty  uvedené 
v odstavci 1.



17

§ 206
(1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas podle § 198, nelze 
vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít.

(2) Je-li  pohledávka  sporná nebo není-li  ještě  splatná,  lze  likvidační  zůstatek použít  jen, byla-li  věřiteli 
poskytnuta dostatečná jistota.

§ 207
  Likvidace  končí  použitím  likvidačního  zůstatku,  převzetím  likvidační  podstaty  věřiteli,  nebo  jejím 
odmítnutím. Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení  likvidace návrh na výmaz právnické osoby 
z veřejného rejstříku.

§ 208
  Zjistí-li se ještě před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku její dosud neznámý majetek nebo 
objeví-li se potřeba jiných nezbytných opatření, likvidace neskončí a likvidátor tento majetek vypořádá 
nebo provede další nezbytná opatření. Po ukončení těchto jednání postupuje podle § 205 až 207; usta-
novení § 170 se nepoužije.

§ 209
(1) Zjistí-li  se neznámý majetek právnické osoby po  jejím výmazu  z veřejného  rejstříku nebo objeví-li 
se jiný zájem hodný právní ochrany, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší výmaz práv-
nické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Kdo vede veřejný rejstřík, do něho podle 
tohoto rozhodnutí zapíše obnovení právnické osoby, skutečnost, že je v likvidaci a údaje o likvidáto-
rovi. Od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy nezanikla.

(2) Byla-li právnická osoba obnovena vzhledem k zjištění neznámého majetku, obnoví se neuspokojené 
pohledávky jejích věřitelů.

Oddíl 2 - Korporace
Pododdíl 1 - Obecně o korporacích
§ 210
(1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.
(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci.
§ 211
(1) Korporace může mít jediného člena, připouští-li to zákon. V takovém případě jediný člen korporace 
v ní nemůže z vlastní vůle ukončit členství, ledaže v důsledku toho na jeho místo vstoupí nová osoba.

(2) Klesne-li počet členů korporace pod počet stanovený zákonem, soud ji i bez návrhu zruší a rozhodne 
o její likvidaci. Nejprve jí však poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

§ 212
(1) Přijetím členství  v korporaci  se člen vůči ní  zavazuje  chovat  se čestně  a zachovávat  její  vnitřní  řád. 
Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská 
práva i oprávněné zájmy.

(2) Zneužije-li  člen  soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku,  rozhodne  soud na návrh  toho, 
kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, 
pokud návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo.

§ 213
  Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě 
a kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento 
člen, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen kor-
poraci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým 
opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.

Pododdíl 2 - Spolek
§ 214
(1) Alespoň  tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování  spolek  jako samo-
správný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového 
spolku jeho svazovou povahu.
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§ 215
(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.
§ 216
  Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.
§ 217
(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek 
založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo  jiné  výdělečné  činnosti,  je-li  její  účel  v podpoře  hlavní  činnosti  nebo  v hospodárném využití 
spolkového majetku.

(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Založení spolku
§ 218
  Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti 
vznikat,

d) určení statutárního orgánu.
§ 219
  Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit,  jakým způso-
bem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného 
spolku.

§ 220
(1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a povinnosti spojené s jednotlivými 
druhy členství.

(2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek urče-
ných  předem  ve stanovách,  jinak  se souhlasem  většiny  dotčených  členů.  To  neplatí,  má-li  spolek 
k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod.

§ 221
  Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.
Ustavující schůze
§ 222
(1) Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na ustavující schůzi se obdobně 
použijí ustanovení o členské schůzi.

(2) Návrh  stanov  vypracuje  a další  zájemce  o založení  spolku  svolá  vhodným  způsobem  k ustavující 
schůzi svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená.

§ 223
  Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do lis-
tiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny 
přítomných  ověří  svolatel  nebo  osoba  jím  pověřená.  Platí,  že  osoby  zapsané  v listině  přítomných 
podaly řádnou přihlášku do spolku.

§ 224
(1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavující schůzi počet přítomných 
a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pra-
vidla pro její jednání a volbu předsedajícího i případných dalších činovníků.

(2) Ustavující schůze volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov zvolit má.
(3) Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování.
(4) Kdo hlasoval  proti  přijetí  návrhu  stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být 
učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil.
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§ 225
  Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle § 218.
Vznik spolku
§ 226
(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.
(3) Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této 
lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku 
třicátým dnem od podání návrhu.

§ 227
  Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku odmítnut, použijí se usta-
novení o společnosti.

Pobočný spolek
§ 228
(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spo-
lek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsa-
ném ve veřejném rejstříku.

(2) Název  pobočného  spolku musí  obsahovat  příznačný  prvek  názvu  hlavního  spolku  a vyjádřit  jeho 
vlastnost pobočného spolku.

§ 229
(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.
(3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, 
považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.

(4) Z právních  jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem  jeho zápisu do veřejného rejstříku  je 
hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu poboč-
ného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném 
stanovami.

§ 230
(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.
(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
§ 231
  Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek nabývají tento status i pobočné spolky. Vzdá-li 
se hlavní spolek statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i pobočné spolky.

Členství
§ 232
(1) Neurčí-li  stanovy  jinak,  váže  se členství  ve spolku  na osobu  člena  a nepřechází  na jeho  právního 
nástupce.

(2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného 
zástupce.

§ 233
(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným 
stanovami.

(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane 
členem spolku.

(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.
§ 234
  Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; to platí i o 
zániku členství.
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§ 235
  Stanovy mohou určit  výši  a splatnost  členského příspěvku nebo určí,  který orgán  spolku určí  výši 
a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.

Seznam členů
§ 236
(1) Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy 
týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí,  jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že 
zpřístupněn nebude.

(2) Každý  člen,  a to  i bývalý,  obdrží  na svou  žádost  od spolku  na jeho  náklady  potvrzení  s výpisem 
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení,  že  tyto údaje byly vymazány. 
Namísto  zemřelého  člena může o potvrzení  požádat  jeho manžel,  dítě nebo  rodič,  a není-li  žádný 
z nich, může o vydání potvrzení žádat  jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní 
ochrany.

(3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění 
neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

Zánik členství
§ 237
  Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách 
nebo v zákoně.

§ 238
  Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě 
určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

§ 239
(1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající 
z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li 
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

(2) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
§ 240
(1) Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán.
(2) Neurčí-li  stanovy  jinak, může  návrh  na vyloučení  podat  v písemné  formě  kterýkoli  člen;  v návrhu 
se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít 
příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je 
k prospěchu.

§ 241
(1) Člen může  do patnácti  dnů  od doručení  rozhodnutí  v písemné  formě  navrhnout,  aby  rozhodnutí 
o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán.

(2) Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; roz-
hodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

§ 242
  Vyloučený  člen  může  do tří  měsíců  od doručení  konečného  rozhodnutí  spolku  o svém  vyloučení 
navrhnout  soudu,  aby  rozhodl o neplatnosti  vyloučení;  jinak  toto právo zaniká. Nebylo-li mu  roz-
hodnutí  doručeno, může  člen návrh podat do tří měsíců ode dne,  kdy  se o něm dozvěděl,  nejdéle 
však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán 
do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

Organizace spolku
§ 243
  Orgány spolku  jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise,  rozhodčí komise 
a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li 
tím klamný dojem o jejich povaze.
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§ 244
  Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy 
jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

§ 245
  Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy 
tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí 
i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

§ 246
(1) Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.
(2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 
kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

(3) Neurčí-li  stanovy  jinak,  použijí  se pro  svolání,  zasedání  a rozhodování  kolektivních  orgánů  spolku 
§ 156 a § 159 odst. 2 a přiměřeně též ustanovení o členské schůzi.

Nejvyšší orgán spolku
§ 247 
(1) Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní 
zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit 
činnost  dalších  orgánů  spolku  i jejich  členů  a rozhodnout  o zrušení  spolku  s likvidací  nebo o jeho 
přeměně.

(2) Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to vykonávat působnost 
po dobu delší než  jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů 
spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco 
jiného.

(3) Neurčí-li  stanovy  jinak,  je  nejvyšším  orgánem  spolku  členská  schůze;  ustanovení  §  248  až  257 
se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Členská schůze
§ 248
(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.
(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo 
kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů 
od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku 
sám.

§ 249
(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet 
dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změ-
něn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

(3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
§ 250
(1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li 
se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání 
dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem 
toho, kdo k němu dal podnět.

§ 251
  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, 
vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání 
sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo 
vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

§ 252
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů 
členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
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(2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým druhem členství spojen 
pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 1.

§ 253
(1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zase-
dání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném 
ukončení zasedání.

(3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se 
souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

§ 254
(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li 
to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, 
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li 
stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

Dílčí členské schůze
§ 255 
  Stanovy mohou  určit,  že  se zasedání  členské  schůze  bude  konat  formou  dílčích  členských  schůzí, 
případně též, o kterých záležitostech tímto způsobem rozhodnout nelze. Připustí-li stanovy zasedání 
dílčích členských schůzí, určí rovněž období, v němž se všechna zasedání musí konat. Pro schopnost 
usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.

Shromáždění delegátů
§ 256
(1) Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů.
(2) Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro 
volbu delegátů rozumnou odchylku.

Náhradní zasedání členské schůze
§ 257
(1) Není-li  členská schůze na svém zasedání  schopna usnášet  se, může statutární orgán nebo  ten, kdo 
původní  zasedání  svolal,  svolat  novou  pozvánkou  ve lhůtě  patnácti  dnů  od předchozího  zasedání 
členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání 
členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, 
na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předcho-
zího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco 
jiného.

(3) Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo rozhoduje-li namísto ní shro-
máždění delegátů, postupuje se podle odstavců 1 a 2 obdobně.

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
§ 258
  Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, 
aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, 
pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

§ 259
  Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhod-
nutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

§ 260
(1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné 
právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit.
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(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby 
nabytého v dobré víře.

§ 261
(1) Porušil-li  spolek  základní  členské  právo  člena  závažným  způsobem,  má  člen  právo  na přiměřené 
zadostiučinění.

(2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno
a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo
b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle 
§ 260.

Kontrolní komise
§ 262
(1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí 
a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje 
nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.

(2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním 
orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

§ 263
  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v sou-
ladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise 
nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

§ 264
  V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požado-
vat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Rozhodčí komise
§ 265
  Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v roz-
sahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem 
a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

§ 266
(1) Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise tři členy, které volí a odvolává členská schůze nebo shro-
máždění členů spolku.

(2) Členem  rozhodčí  komise může být  jen bezúhonná  zletilá  a plně  svéprávná osoba,  která  ve spolku 
nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplat-
nosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že 
byla zvolena bezúhonná osoba.

(3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit 
rozhodovat nepodjatě.

§ 267
  Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis.
Zrušení spolku
§ 268
(1) Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu 
v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn,
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145,
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217,
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
d) brání členům ze spolku vystoupit.

(2) Ustanovení § 172 není dotčeno.
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Likvidace spolku
§ 269
(1) Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.
(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
§ 270
(1) Nelze-li povolat  likvidátora  jinak,  jmenuje soud  likvidátorem i bez  jeho souhlasu některého z členů 
statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena 
spolku.

(2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout soudu, aby 
jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

§ 271
  Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku 
nezbytné.

§ 272
(1) Likvidátor  naloží  s likvidačním  zůstatkem podle  stanov. Určí-li  stanovy  spolku  se statusem veřejné 
prospěšnosti, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží 
se k tomu.

(2) Nelze-li  s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne  likvidátor  likvidační zůstatek spolku 
s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území 
má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož 
území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěš-
nému cíli.

§ 273
  Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 se nepoužije a likvi-
dátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

 
ČÁST PÁTÁ 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA II 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 3029
(1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo 
jim odpovídající ustanovení tohoto zákona.

(2) Nestanoví-li  tento zákon něco  jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva 
veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva.

Oddíl 4 - Právnické osoby
§ 3041
(1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode 
dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu 
právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li 
však zakladatelské právní  jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti  tohoto zákona dosavadním 
právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

(2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odpo-
rují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; práv-
nická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo 
statut úpravě  tohoto zákona a doručí  je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož 
je právnická osoba zapsána. Neučiní-li  tak, příslušný orgán veřejné moci  ji  k tomu vyzve a stanoví 



25

ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, 
soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, 
zruší a nařídí její likvidaci.

§ 3042
  Odporuje-li  název  právnické  osoby  ustanovením  tohoto  zákona,  přizpůsobí  právnická  osoba  svůj 
název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit 
tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li 
pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

§ 3043
(1) Odporují-li smlouva nebo rozhodnutí o přeměně právnické osoby učiněné přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považují se za platné, vyhovují-li ustanovením 
tohoto zákona a nezamítl-li příslušný orgán veřejné moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
návrh na zápis přeměny do veřejného rejstříku, anebo nerozhodl-li, že k přeměně nedošlo.

(2) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení nebo přeměně právnické 
osoby, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, nerozhodne-li příslušný orgán právnické 
osoby do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona. 
Ustanovení tohoto zákona na ochranu věřitelů se použijí i na případy, kdy bylo rozhodnutí o zrušení 
nebo přeměně právnické osoby přijato přede dnem nabytí účinnosti  tohoto zákona a ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do veřejného rejstříku.

§ 3044
  Ustanovení § 128 se použije i na zakladatelská právní jednání a na přeměny právnických osob, k nimž 
došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 3045
(1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují 
za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální 
družstvo podle jiného zákona.

(2) Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle  tohoto zákona. 
Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis 
pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.

§ 3046
  Odborová  organizace,  organizace  zaměstnavatelů  včetně  organizací mezinárodních  a jejich  organi-
zační  jednotky  evidované podle  zákona  č.  83/1990 Sb.,  o sdružování  občanů,  ve znění  pozdějších 
předpisů,  se považují  za  odborové  organizace,  organizace  zaměstnavatelů,  mezinárodní  odborové 
organizace a jejich pobočné organizace podle tohoto zákona.

§ 3047
  Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti rozhodnutí orgánu 
občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne podle tohoto zákona.

§ 3048
  Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají spolky registraci 
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3051
  Zájmová  sdružení  právnických  osob  vzniklá  podle  dosavadních  právních  předpisů  se i nadále  řídí 
dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní 
formu na spolek podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnic-
kých osob se použijí obdobně.
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ZÁKON č. 216/1994 Sb. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ SPOLKU

§ 40e
  Tohoto zákona se použije i na rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy 
v řízení před rozhodčí komisí spolku (dále jen „komise“) podle občanského zákoníku, ledaže je v této 
části  stanoveno  jinak.  Na rozhodování  před  komisí  se nepoužijí  ustanovení  o stálých  rozhodčích 
soudech.

§ 40f
(1) Řízení před komisí je zahájeno dnem, kdy je žaloba doručena na adresu uvedenou ve stanovách spolku. 
Není-li taková adresa ve stanovách uvedena, doručuje se žaloba komisi na adresu sídla spolku.

(2) Strany mají v řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. Stanovy, 
vnitřní  předpis  ve stanovách  výslovně  označený,  nebo  písemně  uzavřená  dohoda  stran  mohou 
odchylně od tohoto zákona upravit postup, kterým má komise vést řízení.

§ 40g
(1) Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 
3.

(2) Klesne-li počet členů komise, kteří jsou způsobilí věc rozhodnout pod minimální počet členů vyžado-
vaný pro rozhodování tímto zákonem nebo stanovami, komise řízení zastaví; to nebrání soudu, aby věc 
rozhodl. Ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

§ 40h
  Pokud komise ve lhůtě 3 měsíců nerozhodne ve věci samé, může strana uplatnit své právo u soudu. 
Stanovy, vnitřní předpis ve stanovách výslovně označený nebo písemně uzavřená dohoda stran mohou 
lhůtu podle věty první prodloužit, avšak ne déle, než na 9 měsíců.

§ 40i
  Člen komise, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11,  je povinen vyloučit se z projednávání 
věci. Nevyloučí-li se člen komise, rozhodne o návrhu strany na jeho vyloučení komise.

§ 40j
(1) Soud na návrh strany zruší  rozhodčí nález vydaný komisí  i v případě, že komise  rozhodovala  spor 
ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Ustanovení § 242 občanského záko-
níku tím není dotčeno.

(2) I když nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem naří-
zen výkon rozhodčího nálezu, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 32 odst. 1, podat návrh na zastavení 
nařízeného výkonu rozhodnutí, kromě důvodů uvedených ve zvláštním předpisu i v případě, že jsou 
dány důvody pro jeho zrušení podle § 31 písm. a) až f) nebo pokud jsou dány důvody pro jeho zrušení 
podle odstavce 1 a rozhodčí nález neobsahuje poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu. 
Ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a d) a § 35 odst. 2 a 3 se použijí obdobně.

§ 40k
  Na  řízení před komisí  se použijí  i ustanovení § 25 odst. 2 věty druhé a § 32 odst. 3,  jestliže návrh 
na zrušení rozhodčího nálezu podá člen spolku.
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ZÁKON č. 304/2013 Sb. 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

ČÁST PRVNÍ 
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Hlava I 
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Veřejné rejstříky
§ 1
(1) Veřejnými  rejstříky právnických  a fyzických osob podle  tohoto  zákona  (dále  jen  „veřejný  rejstřík“) 
se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, 
obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále 
jen „zapsaná osoba“).

(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.
(4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).
Rejstříkový soud 
§ 2
(1) Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále 
jen „závod“), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdob-
nou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky zvláštní 
vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.

(2) Rejstříkový  soud zveřejní  zápis do veřejného  rejstříku,  jeho  změnu nebo výmaz  (dále  jen  „zápis“), 
jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbyteč-
ného odkladu po zápisu.

(3) Rejstříkový soud oznámí zveřejňované údaje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také pří-
slušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnos-
tenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Rejstříkový soud oznámí přísluš-
nému živnostenskému úřadu, že osoba, které byl vydán výpis podle zákona upravujícího živnostenské 
podnikání, nepodala návrh na zápis nebo jejímu návrhu nebylo vyhověno.

(4) Rozsah a způsob zveřejnění zápisu upraví vláda nařízením.
Princip formální publicity
§ 3
(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňují-
cím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 
1997 vydá rejstříkový soud vždy  jen  listinný opis,  ledaže  jsou  i zápisy o těchto skutečnostech nebo 
listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. led-
nem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo 
listiny již uchovány v elektronické podobě.

§ 4
(1) Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny 
uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže žadatel 
výslovně požádá o opis úředně neověřený.

(2) Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou ulože-
nou ve sbírce listin.

(3) Úhrada nákladů za vydání opisu nesmí překročit výši skutečných a účelných administrativních nákladů.
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§ 5
  Z veřejného rejstříku se vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona 
upravujícího informační systémy veřejné správy).

§ 6
  Zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z veřejného rejstříku ani se neu-
veřejňuje.  Je-li  rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky  listin, uveřejňují  se tyto  listiny 
postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.

§ 7
(1) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o osobách zapsaných 
v České republice a údaje o tom, ve kterém veřejném rejstříku jsou tyto osoby zapsány, zahrnující
a) jméno,
b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku,
c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,
e) účel nebo předmět činnosti,
f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště,  liší-li se od adresy místa pobytu, 
každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým právnickou osobu zastupuje, 
a den vzniku a zániku výkonu funkce,

g) členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické osoby,
h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby,
i)  status veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, a
j)  označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána.

(2) Ministerstvo financí umožní získat o údajích uvedených v odstavci 1 elektronický opis.
Princip materiální publicity
§ 8
(1) Proti osobě, která právně  jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten,  jehož 
se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám 
až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů 
a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne 
po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost 
nezveřejnění účinnost.

§ 9
(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáh-
nout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou 
osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu 
ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

(2) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin 
uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího 
jazyka podle § 74 odst. 1, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého 
do sbírky  listin v cizím  jazyce. Třetí osoba  se může dovolávat  znění  zveřejněného nebo uloženého 
do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu 
nebo listiny uložené v českém jazyce.

Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí 
zápisu člena orgánu právnické osoby
§ 10
(1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je členem orgánu právnické osoby, se nikdo nemůže vůči 
třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její 
volbě nebo jmenování, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o tomto porušení věděla. Tím 
není dotčeno právo dovolávat se neplatnosti volby nebo jmenování postupem podle jiného zákona.
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(2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu právnické osoby, hledí 
se na její povolání do funkce, jako by se nestalo; tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré 
víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud po nabytí právní moci zveřejní.

HLAVA II 
NÁVRH NA ZÁPIS
Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob
§ 11
(1) Nestanoví-li jiný zákon jinak, může návrh na zápis podat pouze osoba uvedená v tomto zákoně.
(2) Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
(3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy  jí  tato 
povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní  zájem a k návrhu 
na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.

§ 12
  Navrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se podle tohoto nebo 
jiného zákona zapisují v rámci zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis 
dokládaných listin; u výmazu osoby zapsané v rámci zápisu právnické osoby se souhlas nevyžaduje. 
Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis 
na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.

Předpoklady zápisu
§ 13
(1) Navrhovatel zápisu doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské 
nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejs-
tříku zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato skutečnost zjistitelná 
z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která  je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo 
seznamem nebo stanoví-li jiný zákon jinak.

(2) Činnost, kterou podle  jiného zákona může vykonávat pouze fyzická osoba, se zapíše  jako předmět 
činnosti nebo podnikání právnické osoby, jen jestliže navrhovatel prokáže, že tato činnost bude vyko-
návána pomocí osoby, která je k tomu oprávněna podle jiného zákona.

§ 14
(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, 
jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo 
jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.

(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo 
jednotky, kde  jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem 
nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být 
starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou dobu, po 
kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.

§ 15
  Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu doručovací adresu na území České 
republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice; to platí 
obdobně pro každou změnu těchto údajů.

§ 16
(1) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle zákona upravu-
jícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, doloží navrhovatel při návrhu na zápis 
její přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud povolil přeměnu nebo zánik této právnické osoby.

(2) Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci, zda je proti zapsané nebo zapi-
sované osobě vedeno trestní stíhání podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob 
a řízení proti nim.

§ 17
Listina prokazující splnění povinností podle § 13 až 16 se přikládá k návrhu na zápis.
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Formuláře návrhu na zápis
§ 18
  Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři.
§ 19
  Návrh  na zápis  musí  být  doložen  listinami  o skutečnostech,  které  mají  být  do veřejného  rejstříku 
zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.

§ 20
  Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle § 18 neplatí v případech, kdy se zápis provádí nebo 
mění z úřední povinnosti nebo nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář podle § 18.

§ 21
  Ministerstvo  spravedlnosti  stanoví  vyhláškou  náležitosti  formulářů  na podávání  návrhů  na zápis. 
Formuláře Ministerstvo spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato 
služba není zpoplatněna.

Podoba návrhu na zápis
§ 22
(1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin 
o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které 
návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.

(2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.
(3) Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle 
zákona  upravujícího  elektronický  podpis  nebo  zaslán  prostřednictvím  datové  schránky  osoby,  jež 
návrh na zápis podává.

§ 23
  Návrh na zápis a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické podobě, ledaže to charakter 
takového návrhu nebo listiny neumožňuje. Návrh na zápis a listiny doručené v listinné podobě pře-
vede rejstříkový soud bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.

§ 24
  Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. Navrhovatel může 
požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce.

HLAVA III 
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ

Díl 1 
Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku
§ 25
(1) Do veřejného rejstříku se zapíše
a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, 
zapsané osoby,

b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon,
c) právní forma právnické osoby,
d) den vzniku a zániku právnické osoby,
e) u  fyzické  osoby,  bez  ohledu  na důvod  zápisu,  datum  narození,  rodné  číslo,  bylo-li  jí  přiděleno, 
a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

f) identifikační  číslo  osoby,  které  zapsané  osobě  přidělí  rejstříkový  soud;  identifikační  číslo  osoby 
poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a orgánů veřejné moci2),

g) název  statutárního  orgánu,  neplyne-li  ze zákona,  počet  členů  statutárního  orgánu,  jméno  a sídlo 
nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,  liší-li  se od adresy místa pobytu, osoby, která 
je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku 
a zániku  její  funkce;  je-li členem statutárního orgánu právnická osoba,  také  jméno a adresa místa 
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pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce 
zastupuje,

h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, 
jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo 
osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrol-
ního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 
adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

i)  jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, 
jakož  i způsob,  jakým  jedná,  včetně  uvedení  údaje  o tom,  že  se prokura  vztahuje  jen  na určitou 
pobočku nebo na určitý závod,  jejich  identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit 
nebo zatížit nemovitou věc,

j)  údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti  a kdy  jí byl přiznán, údaj 
o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod 
jeho odnětí,

k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis 
požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, a

l)  den, k němuž byl zápis proveden.
(2) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve veřejném zájmu, může rejstří-
kový soud rozhodnout, že se údaje zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané 
osoby znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva podle zákona upravují-
cího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“). Rozhodne-li 
rejstříkový soud podle věty první, může opis zápisu podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná osoba nebo 
ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije.

Díl 2 
Spolkový rejstřík
§ 26
(1) Do spolkového rejstříku se zapisují
a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezi-
národní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“),

b) pobočné  spolky  a pobočné organizace  odborové organizace, mezinárodní  odborové organizace, 
organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) a

c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.
(2) Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b) podává spolek podle odstavce 
1 písm. a).

§ 27
(1) Do spolkového rejstříku se dále zapisují
a) zahraniční spolky, vyvíjející činnost na území České republiky, a
b) pobočné spolky nebo jiné obdobné organizační jednotky zahraničních spolků vyvíjejících činnost 
na území České republiky (dále jen „zahraniční pobočný spolek“).

(2) Návrh na zápis podává zahraniční spolek.
§ 28
Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 26 nebo 27.
Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku
§ 29
(1) Do spolkového rejstříku se o spolku zapíše také
a) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,
b) název nejvyššího orgánu,
c) je-li  zřízena  podle  stanov  rozhodčí  komise,  její  název,  počet  členů  a jejich  jméno  a adresa místa 
pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí 
a adresa pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před 
rozhodčí komisí spolku,

d) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků a
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e) u spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, 
v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje.

(2) Do spolkového rejstříku se o pobočném spolku zapíše také
a) název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku,
b) rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení hlavního spolku 
za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku a

c) u pobočného spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evi-
dence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje.

Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku
§ 30
Do spolkového rejstříku se o zahraničním pobočném spolku zapíše
a)  název a sídlo nebo umístění zahraničního pobočného spolku a jeho identifikační číslo,
b)  název a sídlo zahraničního spolku,
c)  právo státu, kterým se zahraniční spolek řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je 
zahraniční spolek zapsán, a číslo zápisu,

d)  účel, popřípadě také předmět činnosti zahraničního pobočného spolku,
e)  zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu,
f)  zrušení  zahraničního  spolku  nebo  zahraničního  pobočného  spolku,  jmenování,  identifikační  údaje 
a oprávnění  likvidátora  a ukončení  likvidace  zahraničního  spolku  nebo  zahraničního  pobočného 
spolku,

g)  prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního spolku nebo 
zahraničního pobočného spolku a

h)  ukončení činnosti zahraničního pobočného spolku v České republice.

Díl 8 
Přeměna právnické osoby
Zápis změny právní formy právnické osoby
§ 61
  Při zápisu změny právní  formy právnické osoby se do veřejného rejstříku u právnické osoby, která 
mění právní formu, zapisuje, že změnila právní formu s uvedením původní a nové právní formy, a dále 
údaje zapisované při vzniku právnické osoby, jejíž právní formu dosavadní právnická osoba nabývá.

Díl 9 
Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností
§ 65
Do veřejného rejstříku se zapíše také
a)  den prohlášení právnické osoby za neplatnou nebo den zrušení právnické osoby, vždy s uvedením 
právního důvodu,

b)  vstup do likvidace, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy 
místa pobytu, likvidátora; je-li likvidátorem právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popří-
padě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

c)  zahájení insolvenčního řízení,
d)  omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu,
e)  prohlášení konkursu,
f)  jméno a sídlo insolvenčního správce,
g)  povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu,
h)  rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společ-
nosti nebo exekuční příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí 
soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že 
exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí,
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i)  rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční pří-
kaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí 
nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně 
důvodu rozhodnutí,

j)  ukončení likvidace a
k)  právní důvod výmazu právnické osoby.

HLAVA IV 
SBÍRKA LISTIN
§ 66
Sbírka listin obsahuje
a)  zakladatelské  právní  jednání  právnické  osoby,  statut  nadace,  statut  nadačního  fondu  nebo  ústavu, 
je-li vydán, veřejnou listinu o osvědčení průběhu ustavující schůze družstva a o rozhodnutí ustavující 
schůze družstva o přijetí stanov, stanovy družstva, stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, 
byl-li spolek založen usnesením ustavující schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, 
zrušení nebo přeměně pobočného spolku, stanovy odborové organizace, mezinárodní odborové orga-
nizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů a oznámení o zalo-
žení odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezi-
národní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace, a jejich pozdější změny; po každé 
změně musí být uloženo také jejich platné úplné znění,

b)  rozhodnutí  o volbě  nebo  jmenování,  odvolání  nebo  doklad  o jiném  ukončení  funkce  osob,  které 
jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem, insolvenčním správcem nebo vedoucím odštěpného 
závodu nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako jeho členové jsou oprávněny zavazovat 
právnickou  osobu  nebo  ji  zastupovat  před  soudem nebo  se takto  podílejí  na řízení  nebo  kontrole 
právnické  osoby,  rozhodnutí  soudu  o vyloučení  člena  statutárního  orgánu  z výkonu  funkce  podle 
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev)  a  rozhodnutí  o ručení 
člena orgánu při úpadku obchodní korporace podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 
společností a družstev),

c)  výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, 
stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich 
vyhotovení  jiný  zákon,  návrh  rozdělení  zisku  nebo  vypořádání  ztráty  a jejich  konečnou  podobu, 
nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky,

d)  rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby, 
rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 
rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o průběhu likvidace,

e)  projekt  přeměny;  byl-li  projekt  přeměny  uveřejněn  způsobem umožňujícím  dálkový  přístup  podle 
zákona upravujícího přeměny obchodních  společností  a družstev),  vzniká povinnost  uložit  projekt 
přeměny do sbírky listin až spolu s návrhem na zápis,

f)  smlouvu o sloučení nadace, nadačního fondu nebo ústavu, rozhodnutí o jejím schválení, rozhodnutí 
soudu  o neplatnosti  smlouvy  o sloučení  a rozhodnutí  správní  rady  o změně  právní  formy  nadace, 
nadačního fondu nebo ústavu,

g)  smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení sloučením, projekt roz-
dělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy spolku,

h)  oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny, byl-li po jeho založení zrušen nebo neschvá-
len;  to  platí  obdobně  pro  oznámení  o zrušení  nebo  neschválení  smlouvy  o sloučení  nebo  změně 
právní formy podle písmene f) a g),

i)  rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny nebo neplatnost usnesení valné 
hromady nebo členské schůze, kterým byl projekt přeměny schválen,

j)  posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení nadace, nadačního fondu, ústavu, společ-
nosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního nebo nadač-
ního kapitálu, posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu do družstva, posudek znalce na oce-
nění jmění při přeměnách obchodních společností a družstev a posudek znalce na ocenění majetku při 
úplatném nabytí majetku akciové společnosti od zakladatelů podle zákona upravujícího právní poměry 
obchodních společností a družstev),



34

k)  rozhodnutí  soudu vydaná podle zákona upravujícího  řešení úpadku, hrozícího úpadku a oddlužení 
fyzických a právnických osob, a to
1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,
2. usnesení o předběžných opatřeních,
3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,
5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a
6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

l)  zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání,

m) rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů; v případě nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželů musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění 
nebo rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo,

n)  rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva nebo správní  rady akciové společnosti  zvýšit 
základní kapitál,

o)  rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného v obchodní korporaci, 
jakož  i rozhodnutí  soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční 
příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce 
nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením,

p)  rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením prodeje závodu 
obchodní korporace nebo jeho části,

q)  rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,
r)  rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu působit  jako soukromá vysoká 
škola podle zákona upravujícího právní poměry vysokých škol),

s)  doklad o koupi závodu podle ustanovení občanského zákoníku o koupi závodu),
t)  rozhodnutí soudu o změně nadačního účelu,
u)  rozhodnutí správní rady nadace o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu,
v)  rozhodnutí soudu o přemístění sídla nadace, nadačního fondu nebo ústavu do zahraničí,
w) smlouva o vložení daru do nadační jistiny, ve které je omezena dispozice s tímto majetkem,
x)  rozhodnutí valné hromady o tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo 
je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek,

y)  u právnické osoby, která přemístila své sídlo do zahraničí, doklad o zápisu do příslušné evidence cílo-
vého státu, jehož právem se tato osoba řídí, pokud právo cílového státu takový zápis přikazuje, a

z)  další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba, má-li na tom 
právní zájem.

§ 67
  Do sbírky listin se spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá návrh rozdělení zisku nebo 
vypořádání ztráty a jejich konečná podoba, nejsou-li součástí účetní závěrky.

§ 68
(1) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve veřejném zájmu, může rejstří-
kový soud rozhodnout, že se listina ukládaná do sbírky listin, ve které jsou uvedeny údaje o členech 
orgánů a o sídle zapsané osoby, znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní korporace.

(2) Rozhodne-li rejstříkový soud podle odstavce 1, může opis listiny podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná 
osoba a ten, kdo na tom má právní zájem. Ustanovení § 2 odst. 2 se nepoužije.

ČÁST DRUHÁ 
ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

Příslušnost rejstříkového soudu
§ 75
(1) K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis 
ve veřejném rejstříku týká, ledaže tento nebo jiný zákon stanoví jinak.

(2) K řízení o návrhu na zápis pobočného spolku je příslušný soud, v jehož obvodu je rejstříkový soud 
hlavního spolku.
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(3) K řízení o návrhu na zápis zahraniční osoby je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je umístěn její 
závod, odštěpný závod nebo pobočný spolek.

(4) Rejstříkový soud, který je příslušný k řízení o návrhu na zápis podle odstavců 1 až 3, je příslušný i k 
řízení o jiném zápisu, stanoví-li jiný právní předpis, že o těchto zápisech musí být rozhodnuto společně.

§ 76
(1) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje místní příslušnost, rejstříkový soud usnesením přenese 
svou příslušnost na soud nově příslušný; nesouhlasí-li tento soud s přenesením příslušnosti, rozhodne 
jeho nadřízený soud.

(2) Po nabytí právní moci usnesení o přenesení místní příslušnosti se příslušné zápisy převedou do veřej-
ného rejstříku vedeného u nově příslušného soudu.

Působnost státního zastupitelství
§ 77
Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení.
Zahájení rejstříkového řízení
§ 78
(1) Řízení se zahajuje na návrh. Má-li být dosažena shoda mezi zápisem skutečnosti a skutečným stavem, 
lze řízení zahájit i bez návrhu.

(2) Zpětvzetí návrhu na zápis není účinné, ledaže se jedná o zápis skutečnosti, jejíž účinnost nebo platnost 
nastává podle jiného zákona zápisem.

§ 79
  Řízení k dosažení shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti založené rozhodnutím nejvyš-
šího orgánu právnické osoby může soud zahájit, kromě případů, kdy soud vysloví neplatnost takového 
rozhodnutí12), jen jestliže se na rozhodnutí hledí jako by nebylo přijato, je na zahájení takového řízení 
právní zájem a nebude-li jím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře, nejdéle 
však do 3 let ode dne zápisu skutečností založených rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby.

§ 80
  Soud nebo  jiný orgán veřejné moci upozorní  rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem 
a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost při jeho činnosti vyjde najevo.

§ 81
  Je-li podkladem pro zápis rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, zapíše se příslušný údaj do veřej-
ného rejstříku, aniž by rejstříkový soud vydával rozhodnutí o povolení zápisu.

§ 82
(1) Jestliže za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci podal 
návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci 
a je-li součástí takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit 
neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu. Ustanovení § 78 
se nepoužije.

(2) Zápis  podle  odstavce  1  soud  neprovede,  jestliže  v době  rozhodování  o návrhu  na výmaz  probíhá 
insolvenční  řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek podnikatele nebo  jestliže v průběhu 
řízení o tomto návrhu vyšly najevo skutečnosti, které zpochybňují pravdivost prohlášení  likvidátora 
obsaženého v tomto návrhu.

§ 83
(1) Řízení ve věci výmazu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva v důsledku 
přeshraniční  fúze ze zahraničního obchodního rejstříku nelze zahájit na návrh, nemá-li nástupnická 
společnost nebo družstvo sídlo v České republice.

(2) Rejstříkový soud provede zápis na základě oznámení orgánu členského státu, který vede zahraniční 
obchodní rejstřík, do něhož byla přeshraniční fúze zapsána. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se nepoužijí.



36

Účastníci řízení
§ 84
  Účastníkem řízení  je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je oprávněna podle tohoto nebo 
jiného zákona, a zapsaná osoba.

Přerušení řízení
§ 85
  Rejstříkový soud nepřeruší řízení podle zákona upravujícího občanské soudní řízení v případě, že pro-
bíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí rejstříkového soudu.

Odmítnutí návrhu na zápis
§ 86
Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže
a) byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna,
b) nebyl podán předepsaným způsobem,
c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti,
d) je nesrozumitelný nebo neurčitý,
e) k němu nebyly připojeny  listiny,  jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje 
o zapisovaných skutečnostech, nebo

f) účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 občanského zákoníku.
§ 87
  Ustanovení § 86 se nepoužije, jestliže
a) k  návrhu  nebyla  připojena  listina  proto,  že  se podle  práva,  kterým  se řídí  zapisovaná  zahraniční 
osoba, nevydává, nebo

b) listina  byla  nesprávně  označena  nebo  nesplňuje  všechny  formální  požadavky  stanovené  jiným 
zákonem, a to za předpokladu, že rozhodné skutečnosti jsou doloženy jinými listinami, které byly 
k návrhu připojeny.

§ 88
  Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu soudu usnesení, kterým 
vyzve  navrhovatele  k odstranění  vad  návrhu  nebo  k doplnění  chybějících  listin;  opakovaná  výzva 
se nepřipouští. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se použije přiměřeně. Lhůta podle § 96 
počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstříkovému soudu doručeno podání,  jímž byly 
vady odstraněny nebo listiny doplněny.

§ 89
  V usnesení,  kterým  rejstříkový  soud návrh na zápis  odmítne,  se uvedou důvody odmítnutí,  včetně 
poučení, jak lze nedostatky odstranit.

Přezkum návrhu na zápis
§ 90
(1) Nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86,  rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, 
které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda navr-
hované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé.

(2) Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické 
osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnic-
kých osob a řízení proti nim.

§ 91
  Jestliže je podán návrh na zápis vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným, akciové společ-
nosti nebo družstva, rejstříkový soud dále přezkoumá, zda se společnost s ručením omezeným, akci-
ová společnost nebo družstvo ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu vnitrostátní fúze nezú-
častnily přeshraniční  fúze, a zúčastnily-li se jí, zda  jsou splněny podmínky  jiného zákona o zapojení 
zaměstnanců v nástupnické společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstvu po 
zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.
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§ 92
(1) Rejstříkový  soud  provede  zápis,  aniž  by  o tom  vydával  rozhodnutí, mají-li  navrhované  zapisované 
skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu; v takovém případě rejstříkový soud kromě sku-
tečností  podle  § 90  zkoumá pouze  to,  zda notářský  zápis  splňuje požadavky kladené na něj  jiným 
zákonem.

(2) Postup podle odstavce 1 se použije jen tehdy,
a) je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení zapsaná osoba, které se zápis týká,
b) jde-li o zápis založené právnické osoby na základě návrhu na zápis, nebo
c) jde-li o zápis přeměny obchodní korporace, nadace, nadačního fondu nebo ústavu a všechny osoby 
zúčastněné na přeměně i nově založené právnické osoby mají obecný soud v obvodu téhož rejstří-
kového soudu.

(3) Rejstříkový soud postupuje podle odstavce 1 také tehdy, mají-li navrhované zapisované skutečnosti 
podklad v přiloženém osvědčení, které bylo sepsáno notářem podle jiného zákona, jde-li o osvědčení o
a) provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla podle nařízení Rady Evropských 
společenství o statutu evropské společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství 
o statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,

b) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti nebo evropské družstevní 
společnosti vzniklé fúzí, nebo

c) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny.
§ 93
(1) Rejstříkový  soud  rozhodne  o zápisu  usnesením,  ledaže  se jedná  o případ  podle  §  81  a 92.  Jednání 
nemusí být nařízeno.

(2) V případě osoby, která nemusí podávat návrh na zápis na formuláři, rejstříkový soud rozhodne vždy 
usnesením.

§ 94
(1) Rejstříkový soud provede zápis ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení.
(2) Jestliže rejstříkový soud rozhodl o zápisu usnesením, provede se zápis po nabytí právní moci usnesení 
ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení. Neobsahuje-li návrh na zápis tako-
výto den nebo navržený den zápisu předchází den nabytí právní moci usnesení, provede se zápis bez 
zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení.

(3) Má-li být dosažena  shoda  se skutečným stavem, může  rejstříkový  soud  rozhodnout,  že zápis bude 
proveden již na základě vykonatelného usnesení.

§ 95
(1) Změna údajů ve veřejném rejstříku vyvolaná změnou referenčních údajů v základním registru se zapíše 
bez řízení.

(2) Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v zápisu podle § 91 a 92 opraví předseda 
senátu kdykoliv i bez návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí, a vyrozumí o tom účastníky řízení 
zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tuto opravu; ustanovení § 102 se použije obdobně.

Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení
§ 96
(1) Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným záko-
nem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů.

(2) V případě návrhu na zápis přeměny právnických osob nebo v případě, že se spis nenachází u rejstříko-
vého soudu, protože byl předložen jinému soudu, zejména k rozhodnutí o opravném prostředku nebo 
o příslušnosti soudu, provede soud zápis nebo rozhodne o návrhu bez zbytečného odkladu.

(3) Není-li návrh podán v českém jazyce, popřípadě nejsou-li do českého jazyka přeloženy listiny, které 
podle jiného zákona dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech, lhůta podle odstavce 1 začne běžet 
až doručením překladu.

§ 97
(1) Lhůta podle § 96 odst. 1 běží ode dne podání návrhu. Byl-li však soudní poplatek z návrhu zaplacen 
až v průběhu řízení nebo došlo-li ke změně návrhu, běží lhůta podle § 96 odst. 1 až ode dne zaplacení 
soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný návrh.
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(2) Vydá-li rejstříkový soud rozhodnutí, které mu brání pokračovat v řízení, zejména přeruší-li řízení nebo 
rozhoduje-li o místní příslušnosti, začne běžet lhůta podle odstavce 1 znovu ode dne odpadnutí pře-
kážky v řízení.

§ 98
(1) Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje 
se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí  této  lhůty;  to neplatí, byl-li před 
uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.

(2) Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje podle 
odstavce 1 za provedený.

§ 99
  Ustanovení  §  98  se nepoužije,  brání-li  provedení  zápisu  probíhající  trestní  stíhání  proti  právnické 
osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnic-
kých osob a řízení proti nim; v takovém případě rejstříkový soud o návrhu rozhodne bez zbytečného 
odkladu.

§ 100
  Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu přeshraniční přeměny podle zákona 
upravujícího přeměny obchodních společností a družstev odešle oznámení o tomto zápisu a informaci 
o jeho obsahu  tomu, kdo vede  zahraniční  veřejný  rejstřík,  v němž  je  zapsána  zahraniční právnická 
osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně.

§ 101
(1) Zapsaná osoba a osoby, které se podle  jiného zákona zapisují do veřejného rejstříku v rámci zápisu 
zapsané osoby,  se mohou do 1 měsíce od zápisu návrhem domáhat  u rejstříkového  soudu výmazu 
nebo změny zápisu provedeného podle § 98; zmeškání této lhůty nelze prominout. Ustanovení § 78 
odst. 1 tím není dotčeno.

(2) Osoby zapisované podle jiného zákona do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby se mohou 
v případě svého výmazu z veřejného rejstříku domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak 
než podle § 98; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

Vyrozumění o zápisu
§ 102
  O zápisu provedeném podle  § 92  a 98  rejstříkový  soud vyrozumí účastníky  řízení  zasláním výpisu 
z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které 
se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán nejpozději do 3 
dnů od zápisu.

§ 103
  O  zápisu  zahraniční  právnické  osoby  poskytující  právní  služby  podle  jiného  zákona,  zápisu  jejího 
odštěpného závodu nebo o zápisu přemístění jejího sídla na území České republiky vyrozumí rejstří-
kový soud Českou advokátní komoru.

 
ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 120
  Není-li  v tomto  zákoně  stanoveno  jinak,  použijí  se na řízení  o návrhu  na zápis  ustanovení  zákona 
upravujícího občanské soudní řízení.

§ 121
(1) Odborová  organizace,  mezinárodní  odborová  organizace  a jejich  pobočné  organizace,  organizace 
zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem 
následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické 
osoby.

(2) Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů.
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(3) Ustanovení části první hlavy II, částí druhé a třetí se na zápis vzniku odborové organizace, meziná-
rodní odborové organizace a jejich pobočných organizací, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní 
organizace zaměstnavatelů a jejich pobočných organizací nepoužijí.

§ 122
(1) Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu 
požadovanému tímto zákonem, ledaže se jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.

(2) Osoba zapsaná do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem.

(3) Nepřizpůsobí-li  zapsaná  osoba  zapsaný  stav  stavu  požadovanému  tímto  zákonem  ve lhůtě  podle 
odstavců  1  a 2,  rejstříkový  soud  ji  k tomu  vyzve  a stanoví  ve výzvě  dodatečnou  přiměřenou  lhůtu 
ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo 
osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.

§ 123
(1) Obchodní  rejstřík  podle  dosavadních  právních  předpisů  se dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona 
považuje za obchodní rejstřík podle tohoto zákona.

(2) Nadační rejstřík podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pova-
žuje za nadační rejstřík podle tohoto zákona.

(3) Rejstřík obecně prospěšných společností podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona považuje za rejstřík obecně prospěšných společností podle tohoto zákona.

(4) Rejstřík společenství vlastníků jednotek podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona považuje za rejstřík společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.

§ 124
(1) Registr zájmových sdružení právnických osob podle dosavadních právních předpisů se považuje za 
spolkový rejstřík podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdru-
žení právnických osob rejstříkové soudy.

(3) Krajské úřady předají do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona příslušným rejstříkovým soudům 
spisy.

(4) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení.
§ 125
(1) Evidence občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizač-
ních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za spolkový rejstřík 
podle tohoto zákona.

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o občanském 
sdružení,  jeho  organizační  jednotce,  odborové  organizaci,  mezinárodní  odborové  organizaci  a její 
pobočné organizaci, organizaci zaměstnavatelů, mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a její pobočné 
organizaci údaje o
a) názvu,
b) číslu registrace,
c) identifikačním číslu osoby,
d) dni vzniku,
e) právní formě a
f) sídle vyjádřené  referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o adrese v základním 
registru územní identifikace.

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení; tímto zápisem je 
splněna povinnost podle § 3045 odst. 2 občanského zákoníku.

§ 126
(1) Mezinárodní nevládní organizace, kterým bylo podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti 
organizací  s mezinárodním  prvkem  v Československé  socialistické  republice,  ve znění  pozdějších 
předpisů,  povoleno vyvíjet  činnost,  se považují  za právnické osoby,  které  zřídily  v České  republice 
zahraniční pobočný spolek podle občanského zákoníku.
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(2) Mezinárodní nevládní organizace a zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezi-
národních nevládních organizacích, které byly zřízeny nebo kterým bylo povoleno mít sídlo v České 
republice podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem 
v Československé  socialistické  republice,  ve znění pozdějších předpisů,  se považují  za  spolky podle 
občanského zákoníku.

§ 127
(1) Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny 
jednat svým jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách čin-
nosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších 
předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona.

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o meziná-
rodní nevládní organizaci údaje o
a) názvu,
b) číslu jednacím,
c) identifikačním číslu osoby,
d) dni vzniku,
e) právní formě a
f) sídle vyjádřené  referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o adrese v základním 
registru územní identifikace.

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení.
§ 128
  Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydá rejstříkový soud ohledně osob, na které 
se vztahují § 124 až 127, namísto úředně ověřeného opisu podle § 4 pouze potvrzení o zápisu práv-
nické osoby do veřejného rejstříku.

Publikace vznikla jako výstup projektu
Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva
(reg. č. CZ .1.07/2.4.00/17.0044) financovaného v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.




