
SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLKU, 

POBOČNÉHO SPOLKU NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLKU NEBO POBOČNÉM 

SPOLKU 

 

Základní údaje 

 

Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů a není-li doloženo jinak, 

přikládají se zejména 

 

a) stanovy, 

b) zápis osvědčující průběh ustavující schůze, 

c) zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov, 

d) oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná 

z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými 

evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže se toto oprávnění nevyžaduje, pokud bude 

podnikání spolku představovat vedlejší činnost. 

e) zápis o rozhodnutí o změně stanov, 

f) listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li 

o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být 

úředně ověřen. 

 

Statutární orgán 

 

Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu údajů o statutárním orgánu a není-li 

doloženo jinak, přikládají se zejména 

 

a) čestné prohlášení člena statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního 

orgánu podle občanského zákoníku; totéž platí, jestliže se jedná o zápis fyzické osoby, 

která jedná jménem člena statutárního orgánu - právnické osoby, 

b) zápis o rozhodnutí nejvyššího orgánu o jmenování nebo odvolání člena statutárního 

orgánu, 

c) listiny osvědčující změnu fyzické osoby, která vykonává práva a povinnosti člena 

statutárního orgánu - právnické osoby, 

d) prohlášení o odstoupení z funkce, 

e) pravomocné rozhodnutí soudu, že člen statutárního orgánu, nebo fyzická osoba, které 

jedná jménem člena statutárního orgánu – právnické osoby, přestal splňovat podmínku 

pro výkon funkce člena statutárního orgánu, 

f) pravomocné rozhodnutí soudu o odvolání z funkce člena statutárního orgánu, 

g) zápis o usnesení statutárního orgánu o dočasném pověření členem statutárního orgánu, 

h) zápis z jednání statutárního orgánu o kooptaci člena statutárního orgánu, 

i) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje. 

 

Rozhodčí komise 

 

Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu údajů o rozhodčí komisi a není-li 

doloženo jinak, přikládají se zejména 

 

a) zápis o rozhodnutí valné hromady, jímž dochází ke zřízení rozhodčí komise,  

b) zápis o rozhodnutí valné hromady o jmenování nebo odvolání člena rozhodčí komise, 

c) čestné prohlášení člena rozhodčí komise o způsobilosti být členem rozhodčí komise, 



d) při zápisu člena rozhodčí komise, cizince - doklad vydaný příslušným soudním nebo 

správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem, nebo státu, kde pobýval 

v posledních třech letech po dobu nejméně třech měsíců, nebo čestné prohlášení o 

bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, 

nevydává-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo stát jeho posledního pobytu, příslušný 

výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo 

správním orgánem; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, 

e) doklady osvědčující změnu adresy pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí. 

 

Likvidátor 

 

Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu údajů o likvidátorovi a není-li doloženo 

jinak, přikládají se zejména 

 

a)  doklad o jmenování/povolání likvidátora, 

b) doklad o zániku funkce likvidátora, 

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky způsobilosti být likvidátorem, 

d) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení spolku s likvidací, 

e) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje. 

 

Pobočný spolek 

 

Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu údajů o pobočném spolku a není-li 

doloženo jinak, přikládají se zejména 

 

a) zápis rozhodnutí o změně stanov, kterým se zřizuje nebo ruší pobočný spolek, 

b) zápis rozhodnutí o změně stanov, kterým se mění rozsah práv a povinností pobočného 

spolku a kterým se mění rozsah ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku, 

c) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje. 

 

Ostatní skutečnosti 

 

Je-li spolek v řízení o zápisu do spolkového rejstříku zastoupen advokátem, nebo jiným 

zástupcem, vždy se přikládá plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem spolku udělily, 

musí být úředně ověřen(y). 

Jestliže se v rámci spolku zapisují do spolkového rejstříku jiné fyzické nebo právnické 

osoby, musí navrhovatel přiložit 

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se 

zápisem nebo změnou zápisu do spolkového rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být 

úředně ověřen(y), nebo 

b)  veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do spolkového rejstříku. 

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací 

adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací 

adresou v České republice. 

 


