TSUT Trutnov, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov
Tel. 731 148 179, e-mail: tsut@volny.cz

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – UŽITEČNÉ INFORMACE
Od 1. ledna 2014 vešel v platnost zákon číslo 89/2012 Sbírky, OBČANSKÝ
ZÁKONÍK. Jeho součástí je nově i úprava spolků (dříve byl používán název
občanské sdružení) a nahrazuje nově dosud užívaný zákon číslo 83/1990 Sbírky
o sdružování občanů.
Nový zákoník upravuje (a dosti zásadně zpřísňuje) činnost občanských sdružení,
automaticky mění jejich formu na SPOLEK a mění také způsob jejich registrace.
Všechny změny, které vyplývají z nového občanského zákoníku a jsou v něm
popsány (kompletní text nového Občanského zákoníku lze stáhnout na: mujpravnik.cz /novy-obcansky-zakonik- 89-2012-pravni-zmeny-2014/ ). Principiálně
se ale pro občanská sdružení působící ve sportu mnoho nemění.
Nová právní úprava vychází nadále z principu, že spolky si mají své fungování
upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných
ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy jednotlivé stanovy TJ/SK či
jinak na-zvaných spolků nebudou mít svou vlastní úpravu. Pouze ne-patrná část
zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze ve stanovách
odchýlit.
Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní ú-pravě nejpozději do
tří let od nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku, což znamená do
1. 1. 2017! Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek v případě, kdy jsou
zří-zeny organizační jednotky (například má-li TJ/SK další sdružené oddíly bez
samostatné právní subjektivity, což je v okrese Trutnov častý jev). Případné
nezapsání bude sankcionováno ztrátou jejich právní osobnosti = subjektivity.
Stanovy musí být povinně uloženy v sídle spolku, který je v nich uveden.
O jeden rok kratší lhůtu poskytují zákonodárci spolkům na úpravu názvu. Název
spolku musí povinně obsahovat odkaz na svoji právní formu, tedy součástí
názvu spolku musí být buď slovo „spolek“, nebo spojení „zapsaný spolek“ (zde
postačí i zkratka „z.s.“). Svůj název (v minimálním rozsahu přidání zkratky „z.s.“)
musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí
účinnosti nového Občanského zákoníku, to je do 1. 1. 2016!
Jak je vidět není nezbytné při zapracování změn nijak překotně chvátat, TSUT
Trutnov doporučuje nechat schválit stanovy příslušných TJ/SK na výročních
členských schůzích (konferencích či valných hromadách), které budou TJ/SK
konat v lednu až dubnu 2015.
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SPOLKY SE PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY POVINNĚ ZAPI-SUJÍ DO VEŘEJNÉHO
REJSTŘÍKU
Podle znění zákona o veřejných rejstřících číslo 304/2013 Sbírky přebírají od 1.
1. 2014 agendu spojenou s registrací spolků (dosud občanských sdružení)
místně příslušné rejstříkové soudy. Již existujícím spolkům (tedy prakticky všem
TJ/SK okresu) doporučujeme ověřit si zapsané údaje na or.justice.cz .
„Inteligentní formulář“ na zápis údajů do veřejného rejstříku naleznete rovněž
na or.justice.cz .
Podle zákona o soudních poplatcích číslo 549/1991 Sbírky ve znění platném od
1. 1. 2014 bude každý zápis (tedy jak nového spolku, tak i změněných údajů) do
rejstříku zpoplatněn částkou 1.000 KČ. Případné osvobození spolků (v zásadě
všech právnických osob) od soudních poplatků je v zákoně navázáno na status
veřejné prospěšnosti, který má být podle znění nového Občanského zákoníku
upraven zvláštním zákonem. Návrh tohoto zákona však zatím nebyl schválen
a proto lze s určitostí předpokládat, že poplatek budou soudy vyžadovat. Proto
rychlost zápisů změn v údajích TJ/SK nemusí být nutně výhodou.
Česká unie sportu má připravené vzorové stanovy (které může TSUT Trutnov na
vyžádání každé TJ/SK poskytnout a třeba je i po zpracování v TJ/SK
konzultovat).
Vzorové stanovy plně odpovídají znění nového Občanského zákoníku
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