POMŮCKA Č. 1
VÝTAH USTANOVENÍ NOZ K POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍMI STANOVAMI PRO SPLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘIZPŮSOBIT JE NOVÉ ÚPRAVĚ
PRO DORUČENÍ PŘÍSLUŠNÉMU REJSTŘÍKOVÉMU SOUDU K ZALOŽENÍ DO SBÍRKY LISTIN (§ 3041, ODST. 2 NOZ)
Ustanovení NOZ - nutné

Ustanovení NOZ - možné

Odkazy nebo oficiální komentář k NOZ

Povinná nebo doporučená opatření existujících
spolků tvořících UVU ČR

Termín

§ 214, odst. (1)
Alespoň tři osoby vedené společným zájmem
mohou založit k jeho naplňování spolek jako
samosprávný a dobrovolný svazek členů a
spolčovat se v něm.
§ 214, odst. (2)
Vytvoří-li spolky k uplatňování společného
zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v
názvu nového spolku jeho svazovou povahu.

To nebude nutné vyjadřovat pouze
prostřednictvím slova "svaz", ale i pomocí
běžně používaných označení jako "federace",
"asociace", "unie" ap.

§ 216
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“
nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka
„z. s.“.

§ 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.

Přesto, že § 3042 umožňuje ponechat název
spolku v určitých případech nezměněn,
doporučujeme alespoň zkratku "z. s." za název
spolku doplnit; to je možné provést jen
regulérní formou úpravy stanov.

§ 217, odst. (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.

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise
pro aplikaci nové civilní legislativy při
Ministerstvu spravedlnosti - k veřejně
prospěšnému účelu spolku naleznete ZDE
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§ 217, odst. (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.

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise
pro aplikaci nové civilní legislativy při
Ministerstvu spravedlnosti - k výdělečné
činnosti spolku naleznete ZDE

Většinou nejde o podnikání, ale o
příležitostnou reklamu spojenou s výstavou
nebo vydáním katalogu, jejíž příjem musí
ovšem spolky zdaňovat.

§ 217, odst. (3)
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy 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.

§ 136, odst. (1): Při ustavení právnické osoby se Každou změnu je nutné zaznamenat u
určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v
rejstříkového soudu; lze proto doporučit, aby
domě, může být sídlo i v bytě.
stanovy byly co nejjednodušší a podrobnosti
byly řešeny vniřními předpisy spolku.

§ 220, odst. (1)
Určí-li stanovy, že členství je různého druhu,
vymezí zároveň práva a povinnosti spojené s
jednotlivými druhy členství.
§ 220, odst. (2)
Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s
určitým druhem členství lze jen za podmínek
určených 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.
§ 232, odst. (1)
Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve
spolku na osobu člena a nepřechází na jeho
právního nástupce.

Spolky většinou rozlišují členství řádné,
přispívající a čestné a jejich odlišné postavení
mají ve stanovách definováno.

§ 232, odst. (2)
Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje Srov. § 154: Je-ličlenem voleného orgánu
ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní
jiného zástupce.
fyickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,
jinak právnickou osobu zastuouje člen jejího
statutárního orgánu.
§ 233, odst. (1)

To se týká zastupování spolku ve "spolku
spolků", tedy např. v UVU ČR.

Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout
přijetím za člena nebo jiným způsobem
určeným stanovami.
§ 233, odst. (2)
Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje
tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy
se stane členem spolku.
§ 233, ost. (3)
O přijetí za člena rozhoduje orgán určený
stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.
§ 235
Stanovy mohou určit výši a splatnost členského
příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí
výši a splatnost členského příspěvku a jakým
způsobem.
§ 236, odst. (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.
§ 236, odst. (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.
§ 237
Členství ve spolku zaniká vystoupením,
vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými
ve stanovách nebo v zákoně.

Všechny spolky jsou (nebo mají) být
zaregistrovány Úřadem pro ochranu osobních
údajů. Ve stanových však tato problematika
většinou řešena není. Je vhodné stanovy
doplnit.

§ 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, odst. (1)

§ 239, odst. (2)

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.
§ 239, odst. (2)

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému
členu.
členu.
§ 240, odst. (1)
Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o
vyloučení člena statutární orgán.
§ 240, odst. (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, odst. (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.

Rozhodčí komise zřízena ze zákona být nemusí.
Odvolání, které je podle § 241, odst. (1)
možné, musí stanovy vhodným způsobem
upravit, protože je ještě podle § 242 možnost
odvolat se k soudu.

§ 241, odst. (2)
Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
stanovám; rozhodnutí 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
rozhodnutí 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.
§ 243, věta první

§ 243

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší Srov. § 218
orgán
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.
§ 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, odst. (1)
Neurčí-li stanovy funkční období členů
volených orgánů spolku, je toto období
pětileté.
§ 246, odst. (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.
§ 246, odst. (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.

§ 156, odst. (1): Je-li orgán kolektivní,
rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve
sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti
nebo jiné většiny členů a rozhoduje většinou
hlasů zúčastněných členů.
§ 156, odst. (2): Je-li působnost jednotlivých
členů orgánu rozdělena podle učitých oborů,
ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení
působnosti nezbavuje další členy dohlížet, jak
jsou záležitosti právnické osoby spravovány.
§ 159, odst. (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.

§ 247, odst. (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.

§ 247, odst. (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.
§ 247, odst. (3)
Většina spolků má tato ustanovení zpracována - Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem
jak zákon dovoluje - odlišně. Není důvod tato spolku členská schůze; ustanovení § 248 až 257
ustanovení měnit.
se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy
neurčí něco jiného.
Stav k 27. 10. 2015
IS UVU ČR Brno; Oskar Brůža

Většina spolků má tato ustanovení zpracována jak zákon dovoluje - odlišně. Není důvod tato
ustanovení měnit.

