
V Praze dne 18. října 2014 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K DŮVODŮM ZMĚNY STANOV 

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane předsedo,  

dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který přinesl řadu změn i do 

fungování občanských sdružení založených podle zákona          

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který byl k 1.1.2014

zrušený. Změny v úpravě sdružovacího práva se dotýkají i AMG.   

1. Občanská sdružení vs. spolky 

1.1 Občanská sdružení jsou od 1. ledna 2014 podřízena 

režimu občanského zákoníku. Podle § 3045 odst. 1 NOZ 

jsou občanská sdružení založená podle zákona               

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, od 1. ledna 2014 

automaticky považována za spolky. Občanská sdružení 

(nově spolky) se nijak „nepřeregistrovávají“, není dotčena 

jejich právní kontinuita, je zachována jejich historie a mají 

stejné identifikační číslo,1 přičemž od 1. ledna 2014  se na 

ně vztahují i všechna relevantní ustanovení NOZ. Pokud 

by stanovy občanských sdružení (nyní spolků) 

v některých ustanoveních odporovaly donucujícím 

ustanovením NOZ, pozbyla by tato ustanovení  

závaznosti.2      

1.2 Do tří (3) let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. ledna

2017) je spolek povinen (i) přizpůsobit stanovy úpravě 
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NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin3,    

(ii) doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku.4 Neučiní-li tak, soud vyzve 

spolek k nápravě a stanoví mu dodatečně přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; 

uplyne – li marně přiměřená lhůta k nápravě stanovená soudem, soud spolek na návrh 

orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí 

likvidaci.         

1.3 Do dvou (2) let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. ledna 2016) jsou spolky povinny 

uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.  Platí, že název spolku musí 

obsahovat slova: „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo „z.s.“5  Spolek není povinen 

upravit svůj název tehdy, jsou – li pro to důležité důvody, zejména užíval – li spolek 

svůj název dlouhodobě a je – li pro něj tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo 

klamavost nelze rozumně předpokládat.6 Protože řada sdružení existujících 

k 31.12.2013 má již zažité názvy, které veřejnost zná a s nimiž je spojuje, lze 

předpokládat, že ve většině případů zvolí takové spolky pouze dodatek ve formě 

zkratky „z.s.“ vyjadřující jejich právní formu.              

2. K úpravě spolků podle NOZ

2. 1  Spolek je vymezen důrazem na  jeho základní znaky, jimiž jsou samospráva, 

dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením 

zákonného ručení členů spolku za spolkové dluhy a spolkovou činností jako hlavní 

činností spolku. Vedle hlavní činnosti spolek může spolek vykonávat  i činnost vedlejší, 

a to i výdělečnou, ale jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti.       

2. 2  Na rozdíl od předchozí úpravy občanských sdružení zakotvené v zákoně o sdružování, 

NOZ podrobně upravuje vnitřní strukturu spolku. V souladu se zásadami spolkového 

práva však NOZ zachovává  volnost členů rozhodnout si o vnitřní struktuře podle své 

vůle. Zákon o sdružování občanů vnitřní strukturu sdružení nijak neřešil, pouze 

požadoval, aby stanovy mimo jiné obsahovaly orgány sdružení, způsob jejich 

ustavování a určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem  sdružení. NOZ 

přímo stanovuje, že orgány spolků jsou statutární orgán a nejvyšší orgán. Jak tyto 

orgány spolek nazve, je na rozhodnutí spolku, nesmí však těmito názvy budit 

klamný dojem o jejich povaze. Výhodou podrobné úpravy fungování spolku zakotvené 

v NOZ je, že pokud se spolek nechce zabývat vnitřní strukturou, automaticky se na něj 

použije úprava uvedená v NOZ.                

2. 3  Platí, že vnitřní organizace spolku je především věcí spolku. V zájmu jistoty je 

nezbytné, aby spolek měl statutární orgán, protože ten jej také zastupuje navenek 

v právním styku spolku s jinými osobami. Proto se také vyžaduje, aby stanovy určily, 

jaký má spolek statutární orgán, jak se tento utváří a jak spolek zastupuje. Je 

záležitostí stanov, zřídí – li statutární orgán kolektivní nebo individuální. Pro označení 
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kolektivního statutárního orgánu NOZ navrhuje označení „výbor“, pro individuální orgán 

název „předseda“. Nevylučuje se však, aby spolek tyto orgány pojmenoval jinak. 

2. 4  Ze zásady samosprávy spolku vyplývá, že je především na stanovách, aby určily, 

jaké další orgány spolek bude mít a jaká bude jejich působnost. Stejně tak je na 

stanovách, aby určily, jak se tyto orgány svolávají nebo obsazují.  Pouze v případě, 

že stanovy nebudou věnovat vnitřní organizaci spolku pozornost, nastoupí dispozitivní 

ustanovení zákona. Nic nebrání spolku, aby si ve stanovách vytvořil jakoukoliv jinou 

vnitřní organizační strukturu než je zakotvena v  NOZ.

2. 5  NOZ respektuje zásadu vnitřní autonomie spolku. Proto nevylučuje, aby stanovy 

zřídily spolek s jakoukoliv organizační strukturou a libovolnými orgány. V zájmu 

třetích osob a jistoty právního styku se pouze vyžaduje, aby bylo patrné, který ze 

spolkových orgánů je statutární a do jehož působnosti spadá  zastupování spolku ve 

všech věcech navenek. Proto je možné, aby byly zřízeny spolky, jejichž nejvyšší 

orgány budou nejen označeny jinak než jako členská schůze – např. sněmy, 

konference, sjezdy, valné hromady apod. – ale hlavně, aby působnost a rozhodování

takových orgánů stanovy upravily jakkoliv. Jen v případech, že stanovy takový orgán 

zřídí, aniž mu určí působnost nebo aniž upraví jeho rozhodování, použijí se přiměřeně 

zákonná ustanovení o členské schůzi.                           

3. Aplikace úpravy spolků v NOZ na stanovy AMG

3.1 Platí, že stanovy musí obsahovat alespoň minimální obsahové náležitosti nezbytné pro 

vymezení práv a povinností členů spolku a pro ochranu třetích osob, konkrétně pak:  

 název a sídlo spolku;

 účel spolku;

 práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva 

a povinnosti vznikat;

 určení statutárního orgánu.   

Výše uvedené náležitosti jsou již ve stávajících stanovách AMG zakotveny. 

3.2 Protože název spolku musí nově obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, 

případně „z.s.“, doporučujeme, aby Asociace muzeí a galerií České republiky doplnila 

svůj název o dodatek právní formy. 

3.3 NOZ nestanovuje obecnou povinnost spolku vést seznam členů. Je – li však takový 

veden, což je případ AMG, musí být jeho koncepce zakotvena ve stanovách spolku. 

Nadto, zveřejnění seznamu členů se řídí zákonnými omezeními, tj. seznam může být 

uveřejněný se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění 

neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.7    
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3.4 Z důvodové zprávy k NOZ jasně vyplývá, že je ponecháno na vůli spolku funkční 

období volených orgánů, označení orgánů spolku, způsob jejich svolávání nebo 

obsazování, působnost a rozhodování. Vnitřní režim a orgány AMG tak není třeba 

převratným způsobem měnit, protože i nadále je zákonem respektována zásada 

spolkové samosprávy. 

______________________
JUDr. Mgr. Šárka Vašíčková,
advokátka




