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Muž na policistu vytáhl nůž
Zdravotníci si na pomoc povolali bruntálské
policisty. Nikdo netušil, že se převoz
podnapilého změní v boj o život.
JANA SMÉKALOVÁ

Bruntál – Nožem zaútočil
šestašedesátiletý podnapilý
muž z Moravskoslezského Kočova na jednoho z bruntálských policistů. Stalo se tak
tento týden večer, kdy zdravotníci požádali policisty o
asistenci při převozu pacienta. Výjezd z nemocnice na záchytnou stanici do Opavy jim
totiž postarší pacient dost
zkomplikoval. Byl pod vlivem
alkoholu a se zdravotníky odmítal spolupracovat.
Zatímco se povolaní strážci

vstával ze sedačky a rozpřahoval se k ráně.

O život

zákona vydali na místo, zdravotníkům se opilého podařilo
připoutat na sedadlo v sanitce. Do ní vzápětí jako jisticí
doprovod usedli i policisté.
Další dějství připomíná hororový film.
V sanitce po rozjezdu náhle
zhaslo světlo a všichni se ocitli ve tmě. Připoutaný muž najednou začal hýbat rukama...

Začal boj o život. Policista se
agresorovi snažil nůž sebrat a
v boji oba upadli na zem. Do
potyčky se okamžitě zapojil i
druhý
ochránce
zákona.
Zdravotníci zastavili sanitku
a jeden z nich přiběhl na pomoc. Muže následně všichni
tři zpacifikovali. Po incidentu
si všimli odřezaného bezpečnostního pásu sedadla, na
kterém útočník seděl.

Zbraň

Obvinění

Jeden z policistů rozsvítil
stropní světlo. Vzápětí uviděl
muže, který s nožem v ruce

„Podezřelého muže jsme zajistili a převezli na záchytnou
stanici. Po jeho vystřízlivění

policejní komisař muže obvinil ze zločinu násilí proti
úřední osobě. Hrozí mu trest
odnětí svobody do výše šesti
let,“ dodala k případu Pavla
Jiroušková, bruntálská policejní mluvčí.

Další útok
K podobnému případu došlo poměrně nedávno, a to v
prosinci 2014 v restauraci Biograf v Bruntále. Dvaapadesátiletá žena zaútočila nožem
na jednu z policistek při obědě.
Tenkrát policistkám pomohli dva přítomní muži, díky kterým se ohrožené policistce nic nestalo. Útočnice
skončila v psychiatrické léčebně.

káznice Renata Šlechtová s
tím, že na výrobě se podílejí ženy i muži.
„Pod vedením terapeutky
vyrábějí především textilní
lvíčky, kteří jsou následně
prostřednictvím občanského
sdružení Kiwanis předávány
dětem v nemocnicích po náročných operacích,“ tisková
mluvčí ostravské vazební věznice.
(per)

Galla vystopovala exhibicionistu
Ostrava – Smůlu měl exhibicionista, který se tento týden kolem poledne ve Slezské Ostravě ukájel před ženami (24, 25 let). Jedna z nich zavolala na tísňovou linku. Policisté na místo vyslali hlídku se služebním
psem. Fenka Galla sledovala stopu několik set metrů
od lesní pěšiny podél trati až k chatce. Tam označila
dvacetiletého muže. Psovod podezřelého zadržel. Mladík je obviněn z trestného činu výtržnictví. Hrozí mu
až dva roky vězení.
(per)

Opilý řidič si hrál na závodníka
Frýdek-Místek – Dopravní policisté se mohou pochlubit tím, že před několika dny zadrželi šestadvacetiletého řidiče, který se neštítil usednout pod vlivem alkoholických nápojů za volant osobního automobilu
značky Honda Accord. V tomto stavu se následně vydal na divokou jízdu ulicemi Lískoveckou a Na Aleji
ve Frýdku-Místku. „Kolegům se dotyčného hazardéra
podařilo zastavit. Následně se dobrovolně podrobil dechové zkoušce. Ta byla samozřejmě pozitivní. Digitální měřicí přístroj ukázal hodnotu 2,45 promile alkoholu,“ potvrdil Deníku frýdecko-místecký policejní
mluvčí Vlastimil Starzyk s tím, že dotyčný „pirát silnic“ se bude muset logicky na pěkně dlouhou dobu
bez řidičského průkazu obejít.
(sru)

Řidič měl štěstí, z nebezpečné
nehody vyvázl bez zranění

Vězeňské hračky
pomáhají dětem
Ostrava – Bezmála pět a půl tisíce textilních hraček pro nemocné děti vyrobili vězni z ostravské vazební věznice. Stalo
se tak v rámci projektu občanského sdružení Kiwanis,
se kterým věznice třetím
rokem spolupracuje.
„V rámci této charitativní
činnosti mají odsouzení možnost smysluplně využít volný
čas,“ uvedla tisková mluvčí

čtvrtek 5. února 2015

LVÍČCI již udělali radost mnoha dětem. Foto: věznice

Šilheřovice – Na levém boku mezi kamennými břehy
potoka v Šilheřovicích skončil se svým volkswagenem
řidič šťastlivec. Včera ráno v průběhu jízdy kolem zámeckého parku přerazil bytelné zábradlí a skončil v
korytě potoka. Nestalo se mu vůbec nic. „Na místo vyjely dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v Hlučíně a OstravěZábřehu, odkud přijel vyprošťovací speciál Mercedes
Actros Bizon. Hasiči museli postavit tři norné stěny,
auto vyprostit a zábradlí rozřezat,“ sdělil mluvčí záchranářů Petr Kůdela. Stavbu celkem tří norných stěn
a likvidaci vraku sledoval zcela nezraněný řidič. „Řidiči se podařilo vysoukat ven ještě před příjezdem
hasičů. Po likvidaci auta hasiči ještě rozřezali několik
metrů bytelného zábradlí, které skončilo jak na břehu,
taktěsněnadhladinou,“dodalKůdela.
(kup)

Právní rady pro běžný život
Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

Založení spolku
Příběh ze života

V
PETR KAUSTA. Autor je advokát
z advokátní kanceláře Kausta &
Zientková & partneři.

SLOVO PRÁVNÍKA
Spolkemserozumísamosprávnýadobrovolnýsvazekalespoň
tříčlenů,kterýjezaloženzaúčelemdosahováníspolečnýchzájmů.Jednásekorporaci,jejíž
hlavníčinnostínenípodnikání.
Výhodyprozaloženíspolkumohoubýtrůzné(možnostsnazšíhozískánípodpor,grantůčidotací,možnostspolkuzapojitse
doúzemníhočistavebníhořízenízaúčelemochranyživotního
prostředíapod.).Spolekjenástupcemobčanskéhosdružení,
jehožúpravabylaobsažena
vzákoněč.83/1990Sb.,osdružováníobčanů.Dne1.ledna
2014došloktransformacivšech
občanskýchsdruženínaspolek.
Základemprávníúpravysestal
novýobčanskýzákoník,který
úpravutétoformyneziskové
právnickéosobyupravujevparagrafech 214až302.Občanská
sdruženído31.prosince2013
vznikalaregistracíuministerstvavnitra.Nověvšakspolky
mohouvznikatpouzezápisem
dotzv.spolkovéhorejstříku,
kterývedoukrajskésoudy.Nová
právníúpravajemnohemobšírnějšínežtapředešlá.Zlaickéhopohledusemůžeoprávněnězdát,žekúspěšnémuzaložení
spolkujepotřebavíceformalit
neždříveuregistraceobčanskéhosdružení.Zapřínosnélzetakéoznačitosvobozeníodsoudníchpoplatkůzazápisspolku
dorejstříkovéhosoudu,kekterémudošlosúčinnostík29.prosinci2014.

inaři z obce Vínovice se
rozhodli sdružit za účelem pořádání společenských
akcí, na kterých se budou koštovat vína z blízkého okolí. Inspirovali se sousední vesnicí
Vínovničky, kde jim poradili
registrovat se na ministerstvu
vnitra. Jakým způsobem by to
měli udělat, se už však vinaři
od členů občanského sdružení
Vínovičky nedozvěděli, neboť
ti sdružení zakládali na začátku devadesátých let.
S prosbou o radu se vinaři
obrátili na internetovou
právní poradnu
www.pravnilinka.cz.

Kdo může založit
spolek?
Založit spolek mohou nejméně tři osoby – lhostejno, zda fyzické, či právnické. Spolek
mohou založit osoby starší 18
let, není však vyloučeno, aby
zakladatel byl osobou mladší
18 let, s tím, že jako účastník
bude zastoupen zákonným zástupcem. Spolek mohou založit jak občané České republiky, tak cizinci.

Kolik stojí založení
spolku?
Od 1. ledna 2014 do 28. prosince 2014 byl zápis do spolkového rejstříku podmíněn zaplacením soudního poplatku ve
výši 1000 Kč. Soudní poplatek
se týkal také změny zápisu.
Výše nákladů na založení
spolku jsou od 29. prosince
2014 závislé pouze na počtu
úředně ověřených podpisů
(teoreticky postačí i 90 korun). Zakladatelé spolku tedy
s účinností od 29. prosince 2014
ušetří na soudním poplatku

RADA PRO VINAŘE Z VÍNOVIC
P Za účelem uspokojování svých společných zájmů lze založit tzv. spolek. K 1. lednu 2014 došlo k transformaci
dosavadních občanských sdružení na spolky podle občanského zákoníku. Nově již tedy nelze založit občanské
sdružení, byť obsahově se se spolkem shoduje.
P Název zakládajícího spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“
Doporučenými názvy jsou např. Spolek Vinaři obce Vínovice, Vinaři obce Vínovice, z. s., nebo Vinaři Vínovice,
zapsaný spolek.
P K založení spolku je potřeba alespoň tří osob.
P Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy.
P Spolek lze založit shodou zakladatelů o obsahu stanov nebo přijetím stanov na ustavující schůzi.
P K úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku je třeba v podatelně příslušného krajského soudu přiložit násle
dující dokumenty:
a) stanovy
b) souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (úředně ověřený podpis)
c) souhlas a čestné prohlášení statutárního orgánu (úředně ověřený podpis)
d) zápis z ustavující členské schůze, případně zápis o tom, že se zakladatelé shodli na stanovách
a na statutárním orgánu
e) elektronický formulář (úředně ověřený podpis)

1000 korun, neboť byl poplatek
zrušen. Novela, která zrušila
soudní poplatky u spolků, je
však účinná pouze na 18 měsíců, tedy do 30. června 2016.
Lze však očekávat, že v mezidobí bude přijata další novela,
která osvobození od soudních
poplatků dále prodlouží. Během ledna 2015 se objevily i
názory, že za vznik spolku je
potřeba zaplatit soudní poplatek ve výši 6000 korun, znění zákona tomu tak skutečně
nahrává, nicméně takový výklad by byl v rozporu s úmyslem zákonodárce, jehož kroky
opravdu ke zrušení poplatků
u spolků vedly (položka 11, bod
1. písm. b přílohy zákona o
soudních poplatcích).

případě určení způsobu, jak
jim budou práva a povinnosti
vznikat, a určení statutárního
orgánu. Další údaje jsou zcela
na vůli zakladatelů. Mohou si
ve stanovách určit podmínky
členství, další orgány (například kontrolní orgán) či podmínky pro vyloučení člena ze
spolku.

Jaké dokumenty
jsou nutné
ke vzniku spolku?

j Souhlas člena spolku s tím,
že bude jako statutární orgán
zapsán do spolkového rejstříku, spolu s čestným prohlášením o jeho svéprávnosti a také
o tom, že není v úpadku, musí
být opatřen úředně ověřeným
podpisem.

j Spolek se zakládá shodou
zakladatelů na obsahu stanov.
Ve stanovách musí být uvedeny název spolku a jeho sídlo, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, po-

j Nutnou podmínkou je také
doložení souhlasu vlastníka
s umístěním sídla spolku, jehož podpis musí být úředně
ověřen (postačí i na poště).
Sídlo spolku nemusí být shodné s místem, kde je činnost
spolku vykonávána. Sídlo
spolku může být i v bytě.
Vlastník dokonce nemusí být
ani členem spolku.

j Dále je nutné doložit zápis
z ustavující schůze, kde pří-

tomní uvedou, že se shodli na
tom, kdo bude jejím předsedou a statutárním orgánem
spolku. Zápis ani podpisy přítomných osob nemusí být
úředně ověřeny. Místo zápisu
z ustavující schůze je možné
doložit zápis o shodě zakladatelů na obsahu stanov.
j Do podatelny je nutné také

KDE PRÁVNÍ
ÚPRAVU SPOLKŮ
NALEZNETE?
P § 214 až 302 v části
první, hlavě druhé, dílu třetím, oddílu druhém zákona
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
P § 26 až 30 zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických
a fyzických osob

doložit vytištěný elektronický
formulář (https://or.justice.
cz/ias/ui/podani), který musí
být navrhovatelem podepsán.
Podpis na poslední stránce
formuláře musí být úředně
ověřen. Formulář se vyplňuje
přímo
na
internetových
stránkách, kde ke každému
doplňovanému bodu naleznete nápovědu.

Nezapomeňte!
P Spolek mohou založit nejméně tři osoby.
P K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu
má navrhovatel své bydliště, případně sídlo, je-li právnickou osobou.
P Podpisy musí být úředně ověřeny u čestného prohlášení statutárního
orgánu, souhlasu vlastníka s umístěním sídla a vytištěného elektronického
formuláře.
P Členové spolku neručí za jeho dluhy.
P Podnikání spolku může být pouze jeho vedlejší činností. Zisk z činností spolku lze však použít pouze pro spolkovou činnost (refinancovat).
P Pokud některá z náležitostí pro zápis do spolkového rejstříku chybí,
soud navrhovatele do tří pracovních dnů ode dne podání návrhu vyzve,
aby údaj či dokument doplnil.
P Zápis do rejstříkového soudu by měl být proveden do pěti pracovních
dnů ode dne doručení návrhu.
P Ve zcela výjimečných případech může nastat situace, kdy spolek není
do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a
ani není v této lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu. V takovémto
případě se spolek považuje za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým
dnem od podání návrhu.

