
Veřejný rejst řík od 2014

Závazný výklad postupu při zápisu 
pobočných spolků

do spolkového rejstříku



1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč
b) za první zápis spolku do veřejného rejstříku 1 000 Kč

c)
za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou 

6 000 Kč

(01/14) Poplatky a formulá ře - veřejný rejst řík od 2014
Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje změny 
ve výši poplatků následovně :

c)
za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou 
akciové společnosti nebo spolku

6 000 Kč

d)za změny nebo doplnění zápisu u spolku 1 000 Kč
e) za změny nebo doplnění zápisu 2 000 Kč

Dne 29. 12. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o soudních poplatcích č. 335/2014 Sb., kterou 

se spolky osvobozují od soudních poplatků ve věcech spolkového 
rejstříku. Samotný zápis spolku do rejstříku či změna údajů v rejstříku tak napříště bude 

zdarma. Plánuje se, že osvobození bude platit pouze 18 měsíců.[1]



•Soudní poplatek za zápis do rejstříku – spolek je osvobozen.

•Ověření podpisu zástupce spolku na listině, kterou se podává návrh na 
zápis do rejstříku – spolek je osvobozen, pokud jeho účel odpovídá výčtu 
uvedenému v zákoně

Ověření podpisu na souhlasu zapisované osoby (= budoucího statutára) 
či na souhlasu s umístěním sídla – není osvobozeno od poplatku.

například souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nebo 

prohlášení zapisovaných osob), se osvobození nevztahuje, neboť podpis 

na těchto listinách nelze kvalifikovat jako jednání zástupce spolku



Každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako 
hlavního spolku) musí být veden ve spolkovém rejstříku
Právní subjektivita je až po zapsání ve spolkovém rejstříku

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému 
soudu hlavní spolek = Ústředí ČZS.
Aby mohl být zpracován návrh zápisu, je pobočný spolek 
povinen doručit Ústředí tyto základní dokumenty:povinen doručit Ústředí tyto základní dokumenty:
� Dokument osvědčující umístnění sídla 
• Registrační list
• Čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního 

orgánu

dokumenty musí být předkládány v originále nebo ověřené kopii. U některých 
dokumentů, jak je uvedeno dále, je nutné mít rovněž úředně ověřené podpisy. 



webové stránky www.justice.cz, v sekci veřejný rejstřík 
zadejte IČ nebo název své organizace a zkontrolujte 
údaje, které jsou tam uvedeny.

Zadejte název subjektu nebo IČO

Hledej

Název subjektu:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

osada č. 1 Orlová Lutyně
Identifika ční číslo: 70989885 

Spisová značka: L 45528 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 1. ledna 2014

Sídlo: Vnitřní 732, Lutyně, 735 14 Orlová 

Jste v rejstříku a všechny údaje jsou správné, tedy název i sídlo organizace
V tom případě nemusíte zasílat Dokument č. 1, osvědčující umístnění sídla



Registra ční list pobo čného spolku - Základní organizace Českého zahrádká řského svazu

NÁZEV ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (ZO) MÍSTO PŮSOBENÍ
EVIDENČNÍ 
ČÍSLO ČZS

ADRESA SÍDLA
ÚZEMNÍ 
SDRUŽENÍ

DATUM ZALOŽENÍ DATUM REGISTRACE DATUM ZRUŠENÍ TELEF. ČÍSLO E-mail: IČO (ZO)

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ POŠTY ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ ČLENSKÝCH ZNÁMEK

VEDLEJŠÍ
PRODEJNA 
PŘEBYTKŮ     ⃝

PALÍRNA                        
⃝

POVIDLÁRNA                
⃝ JINÁ: (uveďte jaká)

HOSPODÁŘSKÁ 
ČINNOST

MOŠTÁRNA                   
⃝

SUŠÁRNA                      
⃝

PRONÁJEM 
nemovitostí      ⃝

STATUTÁRNÍ ORGÁN: VÝBOR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Počet členů: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 
(vyzna čte)

Volební období: 2014-
2019 Výkon funkce

FUNKCE titul, jméno, p říjmení adresa, ps č rok narození telefon
zahájen 
dne:

ukon čen 
dne:

PŘEDSEDA

TAJEMNÍK

členčlen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Věstník 3/2013
Registrační list je základní listina     

pobočných spolků



KONTROLNÍ ORGÁN:
KONTROLNÍ KOMISE 
ZO

Počet členů 3 / 5 
(vyzna čte)   (neplatí pro malé ZO do 10 členů - viz níže)

Volební období: 2014-
2019 Výkon funkce

FUNKCE titul, jméno, p říjmení adresa, ps č rok narození telefon
zahájen 
dne:

ukon čen 
dne:

PŘEDSEDA

člen

člen

člen

člen

KONTROLNÍ ORGÁN:

Revizor ú čtů a 
KONTROLNÍ KOMISE 
ÚS (Jen u malých ZO do 10 členů) Výkon funkce

FUNKCE titul, jméno, p říjmení adresa, ps č rok narození telefon
zahájen 
dne:

ukon čen 
dne:

REVIZOR ÚČTŮ
RAZÍTKO, DATUM a 
dva podpisy za ZO RAZÍTKO, DATUM a dva podpisy za ÚS ČZS

RAZÍTKO, DATUM a dva podpisy za zřizovatele 
ČZS (ústředí)

Registrační list ZO ČZS 
- strana 2.

ověřování – ne
Vypsat v ZO   nový , nové razítko  + 2 podpisy 
Potvrdit na ÚS v Karviné
Odešlete  s dokumenty na Ústředí ČZS



Základní organizace
Českého zahrádká řského svazu

Vítov u Velkého B řezna
ev. č. 999999, IČ 11223344

403 23 Velké Březno

Věstník 1/2011

Územní sdružení
Českého zahrádká řského svazu

Praha - město
ev. č. 999999, IČ 11223344

100 00 Praha ……



Čestné prohlášení

člena statutárního (kontrolního) orgánu  ČZS z.s. o způsobilosti k zastávání 

funkce podle § 152 a 153 občanského zákoníku

Já, …………………………………………………………….jméno a příjmení, event.. titul), u žen rodné příjmení

…………………………………..…. , nar. ………………………… v ……………………..…..,okr. ….…………………………..,

rodné číslo ……………………………., bytem ……………………………………………….(přesná adresa), PSČ

prohlašuji, že jsem ve smyslu § 152 odst.2 a 153 občanského zákoníku plně svéprávný (svéprávná) a nebyl mi osvědčen

úpadek.

Současně prohlašuji, že ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb. souhlasím s návrhem na zápis ve spolkovém rejstříku.Současně prohlašuji, že ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb. souhlasím s návrhem na zápis ve spolkovém rejstříku.

V ………………………….. dne ………………………

Podpis

(razítko úředního ověření podpisu)

4) Od správních poplatků  634/2004 Sb. § 8 odst. 4, jsou osvobozeny osoby nebo úkony 
související s činností, pro níž byl  svaz založen
OP,  registr, stanovy 
Od notářských nebo poštovních poplatků obč. sdružení osvobozena nejsou



webové stránky www.justice.cz, v sekci veřejný rejstřík 
zadejte IČ nebo název své organizace a zkontrolujte 
údaje, které jsou tam uvedeny.

Zadejte název subjektu nebo IČO

Hledej

Název subjektu:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

osada č. 1 Orlová Lutyně
Identifika ční číslo: 70989885 

Spisová značka: L 45528 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 1. ledna 2014

Sídlo: Vnitřní 732, Lutyně, 735 14 Orlová 

Jste v rejstříku zapsáni, ale údaje neodpovídají skutečnosti
Pokud je chybně uveden název organizace, ale sídlo je správně, je nutné zaslat správně 
vyplněný Registrační list 
Pokud je chybně uvedeno sídlo organizace, je nutné zaslat správně vyplněný Registrační list a 
zároveň dokument osvědčující umístnění sídla



a) Sídlo je v pronajatém objektu

V tom případě je nutné předložit úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy

a) Sídlo je v domě nebo bytové jednotce funkcionáře spolku

• Dům nebo byt je výhradně ve vlastnictví funkcionáře

Je nutný souhlas vlastníka s umístněním sídla (vzor byl publikován a je dispozici

na všech ÚS)

• Dům nebo byt je ve vlastnictví funkcionáře a dalších majitelů

V tom případě je nutno předložit souhlas všech vlastníků uvedených v katastru

nemovitostí (u společného jmění manželů, nevyžaduje rejstříkový soud souhlas

obou manželů)

• Dům nebo byt je ve vlastnictví obce, bytového družstva nebo společenství vlastníků

V tom případě je nutno získat souhlas majitele nemovitosti a postupovat podle

stanov, kde je uvedeno kdo může jménem družstva nebo společenství vlastníků

vydat souhlas s umístněním sídla (u společenství vlastníků postačí jen souhlas

vlastníka bytu, pokud stanovy společenství neurčují jinak).

Ověřený originál nájemní smlouvy



Sídlo je v objektu ve vlastnictví územního sdružení

V případě, že se nepodaří zřídit sídlo ve výše uvedených

objektech, je možné požádat územní sdružení o souhlas

s umístněním sídla ZO v objektu ÚS, pokud je v jeho vlastnictví.

V tom případě je nutný souhlas statutárního zástupce ÚS.

Pokud je na adrese sídla ÚS hlášeno více ZO, stačí souhlas pro

všechny tyto ZO na jedné listině, v tomto případě je nutnévšechny tyto ZO na jedné listině, v tomto případě je nutné

podat návrhy na zápis takto umístněných spolků v rámci

jednoho územního sdružení hromadně



Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla pobočného spolku Českého zahrádkářského 

svazu ,z.s.

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Jméno, datum narození, bydliště fyzické osoby)-(označení právnické osoby)

je vlastníkem (bytu, domu, objektu) - (oprávněným uživatelem nemovité věci oprávněným

s nemovitostí nakládat) na adrese …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

a prohlašuje , že souhlasí s tím, aby bylo na výše uvedené adrese umístěno sídlo pobočného

spolku – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ……………………………………………….., aspolku – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ……………………………………………….., a

to na dobu neurčitou od tohoto souhlasu, nejdéle však do doby ukončení souhlasu o poskytnutí

sídla.

V ………………………………………..

………………………………………………………………

Podpis vlastníka (oprávněného uživatele)

Místo pro úřední ověření:

(Pozn.: Prohlášení nesmí bát starší 3 měsíců)


