
Neziskový sektor prošel změ-
nami zejména co do právních
forem neziskových společností.
Došlo ke zrušení speciálních
zákonů, jako např. zákon
o sdružování občanů (č.
83/1990 Sb.), zákon o obecně
prospěšných společnostech (č.
248/1995 Sb.) nebo zákon
o nadacích a nadačních fon-
dech (č. 227/1997 Sb.). Veškerá
úprava těchto společností je
koncentrována v rámci části
prvé nového občanského záko-
níku. Občanská sdružení na-
hradil vhodnější pojem, tím se
stal tradiční spolek. Při porov-
nání obsáhlosti zákona
o sdružování s úpravou spolků
v NOZ je úprava v NOZ očeká-
vaně obsáhlejší. Stejně jako za
staré úpravy může být hlavní
činností spolku jen uspokojo-
vání a ochrana těch zájmů,
k jejichž naplňování je spolek
založen. Spolkové právo však
nezakazuje spolkům podnikat,
nicméně zisk z podnikání se
musí refinancovat – například
zisk z prodeje vstupenek na ta-
neční vystoupení nebo zisk z
pronájmu místností apod. (ni-
koli vyplatit členům spolku).
Konkrétní změny nacházíme v
oblasti založení spolku, vnitř-
ní organizaci – pobočné spolky,
které se nově zapisují do spol-
kového rejstříku.

Spolky – přechod na novou úpravu
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j Vedení nemusí mít strach o existenci klubu. Z právní formy občan-
ského sdružení se spolek stane automaticky. Vedení má relativně dost
času na to, aby své stanovy přizpůsobilo nové právní úpravě (do 1. ledna
2017). Je však nepravděpodobné, že stanovy budou v zásadním rozporu
s pravidly NOZ, neboť úprava spolkového práva je mnohem liberálnější,
než tomu bylo doposud.

j Název je potřeba upravit do 1. ledna 2016. Pokud však vedení klubu
prokáže, že existují důležité důvody pro zachování stávajícího názvu,
změna názvu není povinná. Z příkladu vyplývá, že název klubu je v tamní
společnosti zažitý, je s ním spojena tradice klubu a v neposlední řadě
prestiž. Nelze tedy předpokládat, že název je s někým jiným zaměnitelný
nebo klamavý (§ 3042).

RADA PRO TJ NOVÝ ZÁKONOVPŘÍBĚH KDEVNOZPRÁVNÍÚPRAVU
ZAJIŠTĚNÍAUTVRZENÍ
DLUHUNALEZNETE?

• § 214 – 302 v části druhé,
hlavě druhé, dílu třetím, oddílu
druhém, pododdílu druhém

zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník

• § 26 – 30 v části prvé, hla-
vě třetí, dílu druhém zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fy-

zických osob.

JAKÉ JSOU NOVINKY V OBLASTI SPOLKOVÉHO PRÁVA?

Jak se promění
občanské sdružení
ve spolek?

j Kpřeměně z občanských
sdružení na spolky došlo

1. ledna 2014 automaticky. Zákon
akorát stanoví tříletou dobu na to,
aby si spolky upravily stanovy
podle pravidel nového ončanského
zákoníku (NOZ). K souladu by tedy
mělo dojít do 1. ledna roku 2017.
Co se týká rejstříkových údajů, ty
byly postupně na základě podkla-
důministerstvemvnitra předány
ministerstvu spravedlnosti, které
je zavedlo do nového spolkového
rejstříku.

Je třeba změnit
i název?

j Zákon v § 3042 upravuje
povinnost změny názvu bý-

valého občanského sdružení na
název vyhovující ustanovením
§216, a to do dvou let od účinnosti
NOZ, tedy do 1. ledna 2016. Totiž
názevmusí obsahovat slova

„spolek“ nebo „zapsaný spolek“,
postačí však zkratka „z. s.“ Zákon
je benevolentnější tam, kde jsou
pro to důležité důvody, zejména
když název občanského sdružení je
užíván dlouhodobě a je s ním spo-
jena určitá tradice a kvalita, v ta-
kovémpřípadě není změna názvu
povinná.

Otázka, kterou si položilo ne-
malémnožství zakladatelů spolků,
je, co se stane, když nesplní uve-
dené povinnosti. V takovémpří-
padě soud spolek vyzve, aby po-
třebné údaje doplnil nebo pozmě-
nil, jinakmu hrozí řízení o zrušení
spolku.

Jak založit spolek?

j Založit spolekmůžou ale-
spoň tři osoby (fyzické nebo

právnické), shodnou-li se na obsa-
hu stanov (v písemné formě).Mi-
nimálním obsahem stanov jsou
následující údaje:
a) název a sídlo spolku (například
„Spolekmilující NOZ“ Ostrava)
b) účel spolku (obecně prospěšný
za účelemposkytování právních
rad souvisejících s NOZ)

c) práva a povinnosti členů vůči
spolku, popřípadě určení způsobu,
jak jim budou práva a povinnosti
vznikat
d) určení statutárního orgánu
(například Jaromír Občanský,
jedná za společnost samostatně)
Spolek lze založit i usnesením
ustavující schůze tvořícího se
spolku.

Jak vzniká spolek?

j Jakmilemáte v rukou sta-
novy, k úspěšnému vzniku

spolku je zapotřebí dodat rejstří-
kovému soudu (krajský soud) zá-
pis, který osvědčí průběh ustavu-
jící schůze, a čestné prohlášení

člena statutárního orgánu o tom,
že je způsobilý vykonávat tuto
funkci či souhlas vlastníka nemo-
vité věci, ve kterémá spolek sídlo.
V konkrétních případechmůže
rejstříkový soud požadovat i více-
ro dokumentů.

Který orgán vede
spolkový rejstřík?

j Před 1. lednem2014 vedlo
evidenci občanských sdru-

ženíministerstvo vnitra. Nově ve-
dou spolkový rejstřík soudy pod
záštitouministerstva spravedl-
nosti.

Z evidence vedenéminister-

stvemvnitra nebylo na veřejnosti
(zejména pak věřitelům) zjevné,
kdo je statutárním orgánem (ja-
kým způsobem jedná) nebo jaký je
předmět činnosti sdružení. Ani
stanovy občanských sdružení ne-
byly doposud veřejné. To se
s příchodemnového spolkového
rejstříkumění. Ostatně vyhledat si
spolek a jeho stanovymůžete na
webové stánce: https://or.justi-
ce.cz/ias/ui/rejstrik.

Může být členem
spolku i právnická
osoba?

j Dosavadní právní úprava
připouštěla, aby členem

spolku byla právnická osoba,
nicméně návrh na registraci ob-
čanského sdruženímohl podat
pouze přípravný výbor, ten byl
ovšem tvořen pouze fyzickými
osobami.

Tato absurdní úprava je od-
straněna, když § 214 stanoví, že
založit spolekmůžou alespoň tři
osoby (lhostejno, zdali fyzické,
nebo právnické).

NEZAPOMEŇTE

!Dluh hlavního spolku je dluhem i pobočného celku, to však neplatí nao-
pak (§ 229 odst. 4, věta druhá).
qPokud se spolek zrušuje bez nástupce, nastává tzv. likvidační řízení.
Není-li ve stanovách vymezeno, jak se naloží s likvidačním zůstatkem, ná-
leží zůstatek spolku s obdobnýmúčelem založení. Není-li takový, předá se
obci, na jejímž územímá spolek sídlo (§ 272 odst. 2).
!Soudní poplatek za první zápis spolku do rejstříkového soudu je tisíc
korun. Tisícikoruna platí také pro změnu nebo doplnění zápisu u spolku.

SLOVO PRÁVNÍKA

PETRKAUSTA.
Autor je advokát z advokátní kanceláře
Kausta& Zientková& partneři.

Seriál o novém občanském zákoníku
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Výzva ostravských hasičů
na internetu sklízí úspěch
Několik tisíc zhlédnutí mělo během prvního dne video skupiny profesionálních hasičů ze
stanice Ostrava-Fifejdy umístěné na portálu YouTube. A úspěch dál sklízí i na facebooku

BRONISLAVA SUPÍKOVÁ

Ostrava – Hasiči z ostravské
stanice Fifejdy se rozhodli
konkurovat jiným mediálním
výzvám a naverbovat co nej-
více nových dárců krve, pří-
padně zapojit i ty stávají, a to
s využitím sociálních sítí. Na
internetový portál YouTube
umístili jednoduché video, ve
kterém vyzývají k dárcovství
krve. Jednoduchá, a přitom
velmi účinná. Projekt Na
KREV!!! ostravských profesi-
onálních hasičů ze stanice
Ostrava-Fifejdy propaguje
užitečnost dárcovství krve a
zároveň vybízí samotné dár-
ce, aby zviditelnili svou po-
moc druhým (například sním-
ky z odběru). Zatím sklízí vel-
ký úspěch.

Tolik potřebná
Při své profesi denně zachra-
ňují životy, sami tedy moc
dobře vědí, jak je krev po-
třebná. „Jsme hasiči z Fifejd a
chceme vás pozvat do projek-
tu. Nikoho nebudeme nutit pít
pivo ani po sobě lít kýble vody
a vousy nemůžeme mít…“ zní
úvodní slova jejich videa, kte-
ré během prvních dvaceti čtyř
hodin od svého zveřejnění

zhlédly tisíce lidí. Založili ta-
ké stránku Na KREV!!! na Fa-
cebooku, ke které se hned již
přihlásily stovky fanoušků.
„Zabývali jsme se tou myš-
lenkou už dlouho. Bylo nám
líto, jak moc se medializují
různé jiné výzvy k pomoci s
výzkumem a léčbou všech
možných nemocí, ale o té úpl-
ně základní, která je přitom
jednou z nejdůležitějších po-
mocí, se téměř nemluví,“ po-
pisuje vznik nápadu jeden z
autorů, Roman Pecháček.

„Právě proto, že denně vidí-
me, jak je dárcovstí krve po-
třebné, je heslem výzvy slo-
gan Nemusíš být hasič, abys
zachránil život,“ popisuje dá-
le profesionální hasič.

Každýmůže být
hrdina
Účelem výzvy není podle jeho
slov jednorázový hromadný
organizovaný odběr krve, ale
samotné jeho zviditelnění.
Snaha o to, aby darování krve

veřejnost začala chápat jako
skutečné hrdinství, protože
opravdu zachraňuje životy.

„Sami jsme nečekali tako-
vou odezvu. Nejenomže se
nám ozývají lidé z druhého
konce republiky, ale už i ze
Slovenska. Sami jsme rádi, že
se to chytlo,“ dodává závěrem
Roman Pecháček.

Stát se fanouškem stránky
Na KREV!!! můžete i vy. Na
našem webu najdete odkaz na
stránku i úspěšné video ost-
ravských hasičů.

HASIČI z Fifejd rozjeli úspěšnou kampaň. Foto: HZSMSK

Mohlo by vás

zajímat

Záchranáře k nehodě přivolal
unikátní systém nouzového
volání
BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Tři jednotky hasi-
čů i Policii ČR přivolal ke vče-
rejší nehodě ve Velké Polomi
automatický systém nouzo-
vého volání Sync Ford. „Po-
prvé v Moravskoslezském
kraji se tak hasiči i policisté
dostali na místo nehody bez
toho, aniž by je k ní přivolal je-
jí účastník či svědek,“ uvedl
mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Kůdela. K nehodě
čtyř vozidel došlo před 11. ho-
dinou ve Velké Polomi a obe-
šla se bez zranění.

„Je to první vlaštovka,“ po-
tvrdil operátor hasičů z Inte-
grovaného bezpečnostního
centra Moravskoslezského
kraje v Ostravě, kam se sbí-
hají tísňová volání z několika

linek, které využívají složky
IZS. Jak dodal, systém nouzo-
vého volání Sync se s operá-
tory spojil automaticky bez-
prostředně po srážce ve Velké
Polomi.

Nehoda se stala před 11. ho-
dinou u obce Velká Polom.
Srazila se zde tři osobní vozi-
dla – Volvo, Volkswagen a
Ford – s pick-upem Škoda Fe-
licia. Nikomu se nic nestalo,
nezraněn zůstal i velký černý
pes v jednom z automobilů.
Hasiči museli ale uklízet men-
ší únik provozních kapalin na
silnici. Systém SYNC s funkcí
automatického nouzového
volání Emergency Assist je
hlasem ovládaný systém pro
mobilní telefony a přenosné
hudební přehrávače vybave-
né rozhraním Bluetooth®.

Za chvilku nepozornosti draze zaplatila
Hlučín – Na víkendovou šichtu v hlučínské herně Crystal asi
jen tak nezapomene jednapadesátiletá žena, která měla na sta-
rosti obsluhu. Hbitý zloděj nad ránem využil chvilkové nepo-
zornosti dotyčné a ze šuplíku u baru odcizil finanční hotovost.
Ta rozhodně nebyla malá. Činila 21 tisíc korun. Případ šetří po-
licisté z obvodního oddělení v Hlučíně. (dus)

Ubytoval se v hotelu, pak zmizel bez placení
Havířov – Havířovští policisté řeší případ podvodu, ke které-
mu došlo v měsíci září v jednom havířovském hotelu. Poté, co
sedmadvacetiletý muž z Písku strávil v hotelu první noc, zapla-
til ubytování. Pobyt si však prodloužil na osm nocí a po tuto do-
bu opakovaně využíval i hotelovou restauraci. Úhradu za uby-
tování i restauraci měl uhradit po ukončení pobytu, nicméně
k tomu už nedošlo. Muž se z ubytování řádně neodhlásil a do ho-
telu už se nevrátil. Tímto jednáním způsobil škodu v celkové vý-
ši sedmi a půl tisíce korun. „Policisté skutek šetří pro přečin
podvodu, za který muži hrozí až dvě léta odnětí svobody,“ dopl-
nil policejní mluvčí Miroslav Kolatek. (rich)
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