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VEŘEJNÝ (SPOLKOVÝ) REJSTŘÍK 
 

Postup a povinnosti při zrušení odborové organizace  

Celý proces zrušení odborové organizace vedoucí až k výmazu odborové organizace 
z veřejného (spolkového) rejstříku u příslušného rejstříkového soudu lze obecně rozdělit do 
3 základních kroků: 

➢ 1. krok - zrušení odborové organizace (ke zrušení odborové organizace dochází vždy 
k určitému datu, které si členové sami zvolí => usnesení členské schůze; zápis z členské 
schůze musí obsahovat i stanovení likvidátora a kontrolního orgánu), 

➢ 2. krok - likvidace odborové organizace (proces likvidace začíná ve chvíli, kdy členové 
odborové organizace oficiálně schválí její zrušení, tj. od tohoto data začíná práce 
likvidátora a končí činnost odborové organizace, která však pořád ještě existuje => 
ohlášení změny, tj. podání návrhu na zápis dodatku „v likvidaci“ za oficiální název odborové 
organizace a osoby likvidátora do spolkového rejstříku),  

➢ 3. krok - zánik odborové organizace (po sepsání konečné zprávy likvidátora a vyhotovení 
účetní závěrky oznámí vše likvidátor/předseda příslušnému rejstříkovému soudu a je-li vše 
v oznámení o zrušení odborové organizace, tj. v podaném návrhu na výmaz zapsaných 
údajů ve spolkovém rejstříku s doložením požadovaných listin k odborové organizaci, 
v pořádku, pak dojde do třiceti dnů k oficiálnímu vymazání odborové organizace ze 
spolkového rejstříku).  

Rozebereme-li jednotlivé kroky podrobněji, pak celý proces zrušení odborové 
organizace pomocí likvidátora je možné popsat zhruba následovně: 

Za účelem zrušení odborové organizace se musí nejprve sejít členská schůze a ve shodě s čl. 
156 Stanov ČMOSA rozhodnout o zrušení a o majetkovém vypořádání dané základní 
organizace (zůstane-li po majetkovém vypořádání při zrušení základní organizace nějaký 
majetek, přechází tento dle čl. 162 Stanov ČMOSA dnem zániku základní organizace na 
odborový svaz). V případě, že daná odborová organizace nemá právního nástupce, musí 
členská schůze odsouhlasit datum vstupu do likvidace a v souladu s čl. 156 Stanov ČMOSA 
rovněž stanovit likvidátora (může to sice být někdo „zvenčí“, ale většinou to bývá některý 
z členů odborové organizace, v drtivé většině případů jde o toho nejvýše postaveného, tedy 
o předsedu odborové organizace), který celý proces likvidace provede.  

Likvidátor musí obdržet mandát k vyřešení všech finančních záležitostí odborové organizace, 
neboť v případě zrušení odborové organizace musí podle § 169 odst. 1 občanského zákoníku 
proběhnout likvidace odborové organizace a je vždy nutné přiměřeně dodržet postup dle 
občanského zákoníku (viz § 185 až § 209 a § 269 až § 273 občanského zákoníku).  

Dále pro dohled na práci likvidátora a na soulad jeho činnosti se Stanovami ČMOSA 
i příslušnými ustanoveními občanského zákoníku musí být ustanoven kontrolní orgán; při 
zrušení základní organizace pomocí likvidátora je tomuto kontrolního orgánu po ukončení 
procesu likvidace předložena konečná zpráva likvidátora.  

O těchto krocích musí být pořízen podrobný zápis z členské schůze dané odborové 
organizace, který musí:  

• dokládat hlasování členské schůze v daných rozhodnutích (jednotlivá hlasování => 
usnesení), 

• osoba likvidátora musí být jmenovitě uvedena a ten musí dostat právo vyřešit všechny 
finanční záležitosti odborové organizace (nejedná se pouze o splacení či zjištění dluhů, ale 
i převod zůstatku peněz na jinou organizaci, protože po likvidaci musí zůstat takzvaně 
„čistý stůl“), tj. zvolený likvidátor, který bude mj. následně uveden ve spolkovém rejstříku, 
musí obdržet mandát k vyřešení všech finančních záležitostí odborové organizace, 

• být opatřen jménem a příjmením zapisovatele a ověřovatele, 
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• být opatřen podpisy zapisovatele a ověřovatele a  

• nedílnou přílohou musí být prezenční listina přítomných členů. 

Vhodné je, pokud v rámci předmětné členské schůze ke zrušení, ukončení činnosti a zániku 
dané odborové organizace je rovněž i podána zpráva o: 

• hospodaření základní organizace, 

• použití zbývajících finančních prostředků, vypořádání se s majetkem, stav inventarizace 
(tj. bylo rozhodnuto o majetku hmotném, nehmotném a finančním),  

a součástí jednání členské schůze je rovněž: 

• stanovisko revizní komise k hospodaření ZO, 

• výpočet částky na jednoho člena.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stanovené datum zrušení základní organizace je dnem, 
kdy končí činnost této odborové organizace a začíná práce určeného likvidátora. 
Zjednodušeně lze říci, že od tohoto data je zahájen proces likvidace (samotná likvidace 
odborové organizace začíná ve chvíli, kdy členové odborové organizace oficiálně schválí její 
zrušení), ale odborová organizace stále existuje, a proto aby nedocházelo k nedorozuměním, 
tak si musí odborová organizace za svůj název oficiálně nechat napsat dodatek „v likvidaci“, 
čímž bude všem zřejmé, že daná odborová organizace končí se svou činnost (k zapsání tohoto 
dodatku za název odborové organizace je nutné podat návrh na zapsání změny do spolkového 
rejstříku u příslušného rejstříkového soudu).  

Oznámení změn v zapsaných skutečnostech a oznámení zániku odborové organizace se 
provádí prostřednictvím tzv. „inteligentního formuláře“ (náležitosti jednotlivých inteligentních 
formulářů upravuje výše uvedená vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na 
podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku) s doložením 
potřebných listin k danému návrhu, kdy výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF 
dokument, který lze po doplnění přílohami zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či 
listinné podobě1.  

V rámci ukončení činnosti odborové organizace musí daná organizace rovněž zrušit svůj 
běžný účet u peněžního ústavu, byl-li zřízen, a požádat správce daně (příslušný finanční úřad) 
o písemný souhlas s ukončením činnosti v případě registrace k dani (srážková, zálohová, daň 
z příjmu právnických osob) v souladu s § 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (tzn., pokud daná ZO ČMOSA měla na FÚ registraci k nějaké dani, 
je povinna tuto skutečnost oznámit do 30 dnů příslušnému finančnímu úřadu, v opačném 
případě oznámení nepodává). Ukončení činnosti i s termínem je rovněž nutné oznámit 
příslušným účtárnám, odkud jsou odesílány členské příspěvky, máte-li odborová organizace 
takové členy.  

Stanovený likvidátor musí začít kontaktovat všechny instituce i osoby, k nimž má odborová 
organizace nějaké závazky nebo kteří mají závazky k ní. V případě, že má daná ZO ČMOSA 
nějaké věřitele, tak je nutné je kontaktovat a probrat s nimi další postup. Pozor, nemá-li daná 
odborová organizace žádné dluhy, musí si likvidátor nechat zaslat potvrzení o bezdlužnosti, 
které bude později dokládat. 

Již z výše uvedeného je zřejmé, že odborové organizace ani při svém zrušení nesmí 
opomenout dostát povinnostem v oblasti evidence odborových organizací (od 1. ledna 2014 
jsou ZO ČMOSA zapsané ve spolkovém rejstříku a od 1. ledna 2018 mají právní formu 
„odborová organizace“) a musí i v tomto ohledu plnit povinnosti dané těmito právními předpisy: 

 
1 Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu 

osoby; u kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte z výpisu z veřejného rejstříku (kontaktní 
údaje na příslušný soud zjistíte např. z dalšího zpracovaného dokumentu ozn. „Seznam rejstříkových soudů“). 
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• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“),2 

• 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“), 

• vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu 
nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, …, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Obecně lze uvést, že odborové organizace se na základě ust. § 26 odst. 1 písm. a) zákona 
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). Avšak v případě zápisu změny odborové organizace do spolkového rejstříku či 
výmazu odborové organizace ze spolkového rejstříku je 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. 

Povinnosti odborové organizace v oblasti evidence lze tedy v případě odborové 
organizace, která má být zrušena a vymazána z veřejného (spolkového) rejstříku, 
shrnout následovně: 

Nejprve musí likvidátor/předseda oslovit rejstříkového soud a oznámit mu změnu, tj. podat 
návrh na zápis změn zapsaných údajů u odborové organizace, kdy touto změnou je vstup 
dané ZO ČMOSA do likvidace ke stanovenému datu.  

Obecně je po odborové organizaci, která ukončila činnost, pro její zánik a výmaz požadováno 
předložení či dodání rozhodnutí příslušeného orgánu o zrušení odborové organizace a vstupu 
do likvidace (výše uvedené náležitosti zápisu členské schůze, na které bylo hlasováno 
o zrušení  odborové organizace, byl jmenován likvidátor a kontrolní orgán/revizor atd.), dále je 
třeba přiložit souhlas likvidátora se zápisem do spolkového rejstříku a jeho prohlášení 
o bezdlužnosti (tj. k doklad o jmenování/povolání likvidátora je třeba připojit např. čestné 
prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky způsobilosti být likvidátorem) a podat návrh na 
zapsání dodatku „v likvidaci“ za oficiální název odborové organizace (stanovené datum zrušení 
základní organizace je dnem, kdy končí činnost této odborové organizace a začíná práce 
určeného likvidátora, tedy je zahájen proces likvidace, ale odborová organizace stále existuje, 

 
2 Dne 1.1.2014 byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a právní úprava sdružovacího práva 

vztahující se na odborové organizace se stala součástí nového občanského zákoníku => Odborové organizace 
jsou právnickými osobami dle § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a svojí 
povahou se nejvíce přibližují spolkům, avšak s určitou limitací vyplývající z ustanovení § 3025 odst. 1 občanského 
zákoníku, dle kterého se ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách a spolku použijí na odborové 
organizace přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců 
a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu 
sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat. 
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takže dodatkem „v likvidaci“ za název odborové organizace bude zřejmé, že daná odborová 
organizace končí se svou činnost). 

Následně, po sepsání konečné zprávy likvidátora a ukončení účetní uzávěrky, kdy nastává 
fáze samotného zániku odborové organizace, oznámí likvidátor/předseda rejstříkovému soudu 
zánik/zrušení odborové organizace, tj. podá návrh na výmaz odborové organizace (přílohou 
návrhu je mj. závěrečná zpráva likvidátora, účetní závěrka po skončení likvidace).  

K návrhu na výmaz odborové organizace ze spolkového rejstříku se příslušnému 
rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin dokládají následující listiny (listiny či podpisy 
na dokumentech jsou ve většině případů vyžadovány ověřené3 – požadavek daných listin a na 
jejich ověření je nutné zkontrolovat dle aktuálních požadavků): 

• zápis z poslední členské schůze, kde bylo rozhodnuto o zrušení odborové organizace 
(s vyznačením zapisovatele a ověřovatele), 

• usnesení členské schůze o zrušení odborové organizace (s vyznačením zapisovatele 
a ověřovatele), 

• prezenční listina z členské schůze, kde bylo rozhodnuto o zrušení odborové organizace, 

• protokol o volbě předsedy odborové organizace,  

• čestné prohlášení předsedy rušené odborové organizace (tj. čestné prohlášení předsedy 
rušené odborové organizace, že odborová organizace nemá žádný majetek, žádné finance 
na účtu ani v pokladně, nemá věřitele ani nic nedluží nejen státním orgánům, není vůči ní 
veden žádný soudní spor, ani se žádného soudního sporu neúčastní), 

• protokol o ukončení činnosti odborové organizace (vč. závěrečné zprávy likvidátora 
a účetní závěrky po skončení likvidace), 

• Stanovy ČMOSA, 

• vyplněný formulář „Návrh na výmaz ze spolkového rejstříku“. 

Zrušení odborové organizace v rámci ČMOSA je zrušením odborové organizace s plnou 
právní osobností (subjektivitou) a je završeno poté, co bude příslušnému rejstříkovému soudu 
doručeno oznámení o zrušení odborové organizace (tj. návrh na výmaz zapsaných údajů do 
spolkového rejstříku s podpisem předsedy rušené odborové organizace), ke kterému se připojí 
výše uvedené dokumenty dle aktuálních požadavků v systému.  

Je-li vše v podaném oznámení o zrušení odborové organizace (tj. v návrhu na výmaz 
zapsaných údajů do spolkového rejstříku s doložením požadovaných listin) v pořádku, pak do 
třiceti dnů dojde k oficiálnímu vymazání předmětné organizace z veřejného rejstříku. Zároveň 
bude daná odborová organizace vymazána i „na svazu“, neboť dle čl. 163 Stanov ČMOSA 
základní organizace ČMOSA zaniká dnem rozhodnutí Předsednictva ČMOSA o výmazu 
základní organizace z evidence základních organizací. 

 
3 Odborové organizace by měly ověřovat podpisy, popř. kopie listin na shodu s originálem (a pokud by také 

potřebovaly vydání kopie nějaké listiny nebo výpisu z nějaké úřední evidence, kterou vedou krajské nebo obecní 
úřady) 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 jako odborové organizace osvobozeny od 
správního poplatku (položka č. 4 bod 2., položka č. 5 bod 2. a položka č. 3 bod 2. Sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Ověření (vidimace dle originálu) se provádí na základě 
předložení ověřených Stanov ČMOSA, neboť musíte doložit, že se jedná o ověřování pro odborovou organizaci, 
které se osvobozeno od správních poplatků. Pozor: Na poštách se za ověření platí za ověření každého podpisu či 
stránky dokumentu dle ceníku! 


