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VEŘEJNÝ (SPOLKOVÝ) REJSTŘÍK 
 

Obecně lze na úvod uvést, že odborové organizace se na základě ust. § 26 odst. 1 písm. a) 
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“) 
povinně zapisují do spolkového rejstříku, který je jedním z veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob.  

První zápis odborové organizace do spolkového rejstříku má toliko evidenční charakter, tj. 
odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo rejstříkovému soudu 
doručeno oznámení o jejím založením (rejstříkový soud nemůže tedy první zápis odborové 
organizace do spolkového rejstříku odmítnout ani zamítnout).  

V případě zápisu změny odborové organizace do spolkového rejstříku či výmazu odborové 
organizace ze spolkového rejstříku je však již nutné uplatnit všechna pravidla o návrhu dle 
§ 11 až 24 zákona o veřejných rejstřících a všechna pravidla o rejstříkovém řízení, respektive 
o zápisu notářem dle § 75 až 118 zákona o veřejných rejstřících.    

Návrh na zápis změn odborové organizace do spolkového rejstříku tak zejména musí být 
podán na předepsaném formuláři uveřejněném na internetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 323/2013 Sb. [srov. § 18, § 21 a § 121 odst. 4 zákona 
o veřejných rejstřících], podpis na návrhu v listinné podobě musí být úředně ověřen, návrh 
v elektronické podobě musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu [srov. § 22 zákona o veřejných rejstřících], a návrh musí být 
doložen listinami o skutečnostech, které mají být do spolkového rejstříku zapsány, a listinami, 
které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem [srov. § 19 zákona o veřejných 
rejstřících]. Obdobně tomu bude v případě návrhu na výmaz odborové organizace ze 
spolkového rejstříku. 

I. Skutečnosti zapsané o odborové organizaci  

Obecně je na úvod nutno uvést: 

• údaje vedené ve veřejném (spolkovém) rejstříku o odborových svazech a odborových 
organizacích se řídí zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rejstříkový zákon“); 

• dle ust. § 28 rejstříkového zákona může návrh na změnu nebo výmaz zápisu podat pouze 
daná odborová organizace;  

• veřejné rejstříky vedou krajské soudy podle § 75 zákona 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, pro ty subjekty, kteří mají své sídlo v obvodu 
tohoto krajského soudu (v roce 2018 ZO ČMOSA, které „místně nepříslušely“ k Městskému 
soudu v Praze, byly u tohoto soudu vymazány a jsou tak vedeny „u místně příslušného 
soudu“).  

Podle § 25 rejstříkového zákona je u odborových svazů a organizací ve spolkovém rejstříku 
nutný zápis těchto skutečností:  

• jméno, sídlo a identifikačního čísla odborové organizace,  

• předmět činnosti nebo vymezení účelu osoby (zde obecně doporučujeme dát návrh na 
zápis předmětu činnosti například ve znění „zastupování svých členů a ostatních 
zaměstnanců při kolektivním vyjednávání, prosazování oprávněných zájmů zaměstnanců 
v oblasti odměňování, vytváření vhodných pracovních podmínek včetně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a sociální výpomoc svým členům“ a poukázat na status veřejné 
prospěšnosti, který odborovým organizacím přiznává § 324 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),  

• právní formu osoby (od 1.1.2018 mají všechny ZO ČMOSA právní subjektivitu – právní 
forma: „odborová organizace“),  
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• den vzniku a zániku, tj. výmazu ze spolkového rejstříku, kterému předcházelo rozhodnutí 
o zrušení a likvidace, 

• název statutárního orgánu a počet jeho členů, s uvedením způsobu, jak jedná + 
u jednotlivých členů statutárního orgánu jméno, adresa místa pobytu, případně také 
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu a den vzniku a zániku funkce1 (k tomuto je možné 
využít čestné prohlášení člena statutárního orgánu, jehož vzor je přiložen; podpis na něm 
musí být úředně ověřen - viz soubor „Čestné prohlášení_VZOR.docx“),   

• kontrolní orgán, jeho název a počet členů, včetně uvedení způsobu, jakým jedná + 
u jednotlivých členů kontrolního orgánu jméno, adresa místa pobytu, případně také 
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu a den vzniku a zániku funkce (k tomuto je možné 
využít čestného prohlášení člena kontrolního orgánu, jehož vzor je přiložen; podpis na něm 
musí být úředně ověřen - viz soubor „Čestné prohlášení_VZOR.docx“),  

• jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu 
právní zájem,  

• den, k němuž byl zápis proveden. 

Dále podle § 152 odst. 2 a § 153 občanského zákoníku jsou členové statutárního orgánu 
a kontrolního orgánu povinni předložit své čestné prohlášení o skutečnosti, že jsou plně 
svéprávní a nebyl proti nim osvědčen úpadek (podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) případně, pokud 
proti nim byl osvědčen úpadek, že ho předem oznámili tomu, kdo je do funkce povolává (toto 
je již zahrnuto ve zpracovaných vzorech čestného prohlášení člena statutárního a kontrolního 
orgánu). 

Rovněž se do spolkového rejstříku dle § 29 rejstříkového zákona u odborových organizací 
zapisuje:  

• předmět vedlejší hospodářské činnosti, pokud ji vykonávají,  

• název nejvyššího orgánu,  

• u odborových organizací se zapisuje název, sídlo a identifikační číslo OS, rozsah jejich 
práv a povinností podle stanov OS a rozsah ručení OS za dluhy odborové organizace 
podle stanov OS. 

V minulosti zapsané informace, které jsou vedeny a uveřejněny ve spolkovém rejstříku o dané 
odborové organizaci, zkontrolujete přímo na stránce veřejného (spolkového) rejstříku na 
https://or.justice.cz/ – zde zadáte jeden ze tří údajů označených hvězdičkou, nejlépe zadání 
IČ, které bylo ZO přiděleno, a kliknutím na „Vyhledat“ a následným otevřením údajů 
k vyhledanému subjektu „Výpis platných“, „Úplný výpis“ a „Sbírka listin“. 

II. Postup pro ohlášení změny zapsaných údajů 

Pro nahlášení změny (např. oznámení změny sídla/adresy, oznámení sloučení/fúze 
organizací, oznámení vstupu do likvidace, podání žádosti o výmaz organizace, vložení účetní 
závěrky do sbírky listin apod.) je třeba nejprve zkontrolovat, zda má daná odborová organizace 
ve spolkovém rejstříku uvedeného stávajícího předsedu ZO, tj. zda byl doložen příslušný 
ověřený dokument o volbě předsedy ZO u rejstříkového soudu. V opačném případě je nutné 
při ohlášení dané změny uvést i změnu osoby předsedy, tj. přiložit k dodání do sbírky listin 
u rejstříkového soudu spolu s dalšími listinami, které prokazují a dokládají změnu k zapsání 
do spolkového rejstříku, i ověřený dokument o volbě předsedy, který uváděné změny dokládá 
k zapsání. 

 
1 Od 1.1.2018 jsou dle § 25 odst. 2 rejstříkového zákona údaje o členech statutárního a kontrolního orgánu 

znepřístupněny veřejnosti rejstříkovým soudem z úřední povinnosti; údaje o členech orgánu odborové organizace 
se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace. 

https://or.justice.cz/
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Důvodem pro ohlášení změny může být nová skutečnost - např. změna sídlo odborové 
organizace - nebo důsledek zanedbání povinnosti z minulosti - např. situace, kdy stávající 
předseda odborové organizace zjistí, že daná ZO ČMOSA má ve spolkovém rejstříku  zapsaný 
název a/nebo sídlo, které neodpovídají používanému označení dané odborové organizace 
v současné době, anebo že nebyla řádně plněna povinnost zveřejnění účetní závěrky jejím 
uložením do sbírky listin2, popř. byly dokumenty a listiny do spolkového rejstříku vkládány, 
avšak opatřené razítkem ZO ČMOSA, kde je uveden jiný název odborové organizace, 
a podpisem předsedy ZO ČMOSA, který nemá vložen dokument o volbě předsedy. V takových 
případech je nutné uvést vše do souladu, přičemž - dle konzultace na rejstříkovém soudu – 
v případě, kdy není k dispozici příslušná „oficiální“ listinu „s podpisy“ dokládající změnu, mělo 
by být možné tuto listinu nahradit jiným dokumentem, který bude opatřen ověřeným podpisem 
předsedy dané odborové organizace. Takovým dokumentem může být např. dohledaná 
organizační, mobilizační a dislokační změna – OMDZ, kterou došlo ke změně útvarů, jež je 
součástí názvu ZO, či podobným dokladem MO, popř. je přípustná i možnost, že daný 
dokument „sám vyrobí“ stávající předseda dané ZO, tj. popíše danou skutečnost, která vedla 
ke změně (např. …z důvodu organizačních a dislokačních změn došlo v rámci resortu 
Ministerstvo obrany ke změně názvu a čísla Vojenského útvaru … na Vojenské zařízení … 
s adresou stávající; …z důvodu přesunu/změny sídla sekce/odboru/útvaru došlo i ke změně 
adresy sídla odborové organizace, a to z původní adresy … na novou adresu …). Následně je 
nutné návrh a všechny dokumenty po jejich ověření (ověření dokumentu či podpisu na jich) 
zaslat na příslušný rejstříkový soud k založení do sbírky listin a k zapsání změn ve veřejném 
(spolkovém) rejstříku. 

Samotný návrh na změnu zapsaných údajů ve veřejném (spolkovém) rejstříku se provede na 
stránkách https://or.justice.cz/, kde je nejprve nutné zjistit adresu příslušného rejstříkového 
soudu, ke kterému je návrh na změnu podáván, což je možné provést buď výběrem volby 
„Rejstříkové soudy“ v dolní části stránky v zeleném poli v prvním sloupci výběru nebo 
vyhledáním v dokumentu „Seznam rejstříkových soudů“. V dalším kroku je pak nutné 
v prostředním sloupci v zeleném poli zvolit poslední řádek výběru „Podání do veřejného 
rejstříku“, kde jsou základní informace a pokyny (opět jsou i zde uvedeny kontakty na 
rejstříkové soudy v rámci „Další související informace“ pod „Adresy na rejstříkové soudy“), 
a pro podání je zde nutné vybrat možnost „Inteligentní formulář“3. Na stránce „Typ návrhu“ je 
pak nutné v dolní části zvolit u kolonky „Typ podaného návrhu“ z roletky výběru možnost 
„Změna zapsaných údajů“ a vyplnit „Identifikační číslo existujícího subjektu“, tj. IČ odborové 
organizace, u níž je podáván návrh na změnu zapsaných údajů, a vše potvrdit kliknutím na 
„Vytvořit návrh“, čímž vznikne již předmětný dokument návrhu.  

Vyplnění dokumentu návrhu se provede kliknutím na předmětnou část, kde se budou měnit 
údaje (např. změna názvu ZO či adresy sídla ZO). Po zadání změn(y) je nutné takto vytvořený 
dokument uložit, vyplnit závěrečnou část (návrh podává předseda ZO) a vytisknout získaný 
soubor ve formátu.pdf (tento dokument s přiděleným kódem je vhodné uložit i do PC). 
Dokument musí opatřit předseda ZO ověřeným podpisem, a po přiložení všech ověřených 
listin, které prokazují uváděné změny, je nutné vše doručit příslušnému rejstříkovému soudu. 

Listiny dokládané k návrhu (tj. přílohy dokládající změnu zapsaných údajů v rejstříku, které 
v dokumentu návrhu jsou uváděny k provedení) pro doložení do sbírky listin u rejstříkového 
soudu musí být úředně ověřeny - vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) či 
legalizaci (ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis 

 
2 Podle § 21a odst. 4 zákona o účetnictví účetní závěrku (a výroční zprávu) zveřejní účetní jednotky zapsané do 

veřejného rejstříku uložením do sbírky listin u rejstříkového soudu. Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví 
sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení 
účetního období. Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.  
3 Náležitosti formulářů upravuje prováděcí předpis: vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na 

podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob 
a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek. 

https://or.justice.cz/
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na listině uznal za vlastní; legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů) 
by měly odborové organizace provádět u územních samosprávních celků, to je na krajských 
úřadech, na obecních úřadech (pokud na nich provádějí ověřování) a na úřadech městských 
částí, protože jen tam budou mít jako odborové organizace osvobození od správního poplatku 
(položka č. 4, bod 2., položka č. 5, bod 2. a položka č. 3 bod 1. Sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 


