
 

Popis jednotlivých fází existence spolku 

ZALOŽENÍ    VZNIK (zápisem do spolkového rejstříku) 

TRVÁNÍ / ZMĚNA  ZRUŠENÍ (bez právního nástupce vždy 

s likvidací)  ZÁNIK (výmazem ze spolkového rejstříku) 

 

ZALOŽENÍ – zakladatelským právním jednáním („1. schůzka zakladatelů“ neboli 

ustavující schůze) 

VZNIK – vznik spolku na základě NÁVRHU NA ZÁPIS k rejstříkovému soudu – spolek 

vzniká dnem zápisu (návrh podávají zakladatelé nebo osoba určena na ustavující schůzi). 

TRVÁNÍ / ZMĚNA – běžné fungování spolku a jeho změny (změny st. Orgánů, 

přeměny atd.) 

ZRUŠENÍ – rozhodnutí nejvyššího orgánu o zrušení (VH) 

ZÁNIK – zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku po návrhu na výmaz 

 

Návod zápisu spolku do spolkového rejstříku 

V první fázi rozhodnou alespoň 3 osoby o založení spolku a obsahu 

stanov nebo lze spolek založit usnesením na ustavující schůzi 

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; které 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. 

Ve druhé fázi je potřeba podat návrh na zápis spolku do spolkového 

rejstříku. 

Tento návrh podávají buďto zakladatelé nebo osoba určená na ustavující 

schůzi. Návrh na zápis spolku se lze vytvořit prostřednictvím inteligentního 

formuláře na stránkách www.justice.cz.Tento návrh v listinné podobě 

s ověřenými podpisy zakladatelů nebo osoby pověřené podáním návrhu, se 

podává rejstříkovému soudu. Tento návrh lze podat také pomocí datové 

http://www.justice.cz/


 

schránky, či elektronicky, opatřený elektronickým podpisem. Návod na vyplnění 

inteligentního formuláře je i k dispozici rovněž na stránkách www.justice.cz. 

Odkazy na další informace 

https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf 

http://poradna.crdm.cz/zalozeni-spolku/zalozeni-spolku-1282 

http://poradna.crdm.cz/stanovy-spolku/stanovy-spolku-1280 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

Potřebné dokumenty k zápisu do rejstříku  

Listina dokládající právní důvod užívání prostor, ve kterých je umístěno 

sídlo spolku. Touto listinou může být nájemní či podnájemní smlouva pro spolek, 

případně smlouva o výpůjčce. Také je možné doložit prohlášení vlastníka 

nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, o tom, že s umístěním sídla spolku 

souhlasí. Takovéto prohlášení však nesmí být starší 3 měsíce a podpisy na něm 

musí být úředně ověřeny. 

Stanovy s podpisy zakladatelů nebo zápis z ustavující schůze, který je 

doplněn listinou přítomných na ustavující schůzi a stanovami, které ustavující 

schůze přijala. 

Souhlas osob, které mají být zapsány jako členové orgánů spolku, s tímto 

jejich zápisem, a jejich prohlášení o způsobilosti být členy orgánu podle 

občanského zákoníku. Souhlas a prohlášení se vyhotovuje společně na jedné 

listině a podpisy na ní se úředně ověřují. 

Poplatek za zápis/změnu/výmaz – Spolek osvobozen  
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