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Návod jak registrovat spolek

Tento stručný návod by Vám měl sloužit pouze jako vodítko k založení a registraci spolku.

Potřebné informace „jak se to dělá“ můžete najít jak na internetu, tak v textu níže. V textu jsou vždy přiloženy 
vzory dokumentů, které budete při registraci potřebovat.

Nejprve je vždy dobré, aby si skupina, která chce vytvořit spolek, vybrala ze svých řad nějakého zástupce, 
který všechny formality zařídí a bude spolek veřejně zastupovat. Tato osoba by jistě měla mít již nějaké zkuše-
nosti s jednáním se státními institucemi a také by měla být schopna připravit veškerou dokumentaci, která je 
pro registraci nutná. Je také dobré si vymyslet nějaký oficiální název spolku, který pak bude veden v rejstříku 
spolků a pod tímto jménem budete jednat např. s muzei, archeologickými institucemi apod.

Od 1.5.2015 je založení nového spolku osvobozeno od rejstříkových poplatků, které donedávna činilo 6.000 
Kč. Nejprve tedy vytvořte dle přiložených dokumentů složku listin, kterou následně zašlete na Vám příslušný 
krajský soud. Toto lze učinit také elektronicky.

K registraci spolku budete potřebovat tyto dokumenty:

1. Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků
2. Stanovy spolku
3. Zápis z ustavující schůze spolku
4. Listina přítomných ustavující schůze spolku
5. Čestné prohlášení a podpisový vzor
6. Souhlas s umístěním sídla spolku
7. Průvodní dopis



1. Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků

Na stránkách Veřejného rejstříku a Sbírky listin si můžete elektronicky vyplnit formulář, který naleznete za-
dáním tohoto odkazu do Vašeho webového prohlížeče: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessio-
nid=lXzju+LW0WvRfdMQWL6qczzQ?0. Jedná se o inteligentní formulář, kde najdete všechny potřebné in-
formace a budete naváděni jak postupovat dále. Je důležité si poznamenat tzv. Návratový kód, který Vám 
umožní se vrátit k již vytvořenému formuláři. Je možné, že jej nevyplníte napoprvé, protože Vám budou 
chybět požadované údaje, tak abyste si ušetřili práci s novým vyplňováním.

Po vyplnění je potřeba na vytištěný originál formuláře nechat úředně ověřit podpisy všech navrhovatelů. To 
můžete učinit na jakémkoli úřadě či dokonce na České poště, která nabízí službu Czech Point. Cena za ověření 
1 podpisu je v tuto chvíli 30 Kč.

Náhled stránky Veřejný rejstřík a Sbírka listin

2. Stanovy spolku 
 
Tento dokument se zasílá bez podpisu, bez ověření. Pro svoji evidenci si je ponechte s podpisy.

Ve stanovách je potřeba stručně popsat činnost spolku. Můžete použít tento krátký popis:

Účelem spolku je sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na záchraně a ochraně historických artefaktů, ná-
lezů a památek. Mají zájem spolupracovat s příslušnými státními i obecními organizacemi, zejména muzei 
a archeologickými institucemi a to na záchranném archeologickém výzkumu a průzkumu za pomoci detek-
toru kovů.

Vzor Stanov spolku naleznete v přílohách 2A - 2C.
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STANOVY 

Spolku (doplňte si správně název)…..

Článek I
Název spolku
Spolek …..(doplňte si správně název) (dále jen spolek).

Článek II
Sídlo spolku
….. (adresa – zase doplnit uplně přesně jak to je v dalších dokladech a v souhlasu 
s umístěním)

Článek III
Účel spolku

Účelem spolku je …..(zde si doplňte co uznáte za vhodné)
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
…..(zde si doplňte co uznáte za vhodné)
…..
…..
…..

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let. 
Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku v roční 
výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen 
zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. 

Práva člena spolku:
Podílet se na činnosti spolku,
spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 
volit orgány spolku,
být volen do orgánů spolku,
svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku. 

Povinnosti člena spolku jsou: 
Dodržovat stanovy spolku,
podílet se na činnosti spolku,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
platit členské příspěvky.
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Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku.
Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V
Orgány spolku 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členskou schůzi svolává statutární orgán
jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů.
Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.  
Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, 
pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.
Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu
spolku. 
Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru. Ve zvláštních 
případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K 
platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.
Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni členové spolku. 
Jednání výboru se mohou účastnit pozvaní hosté. 

Článek VI
Správní rok

Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.
Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
Správní rok je současně shodný s účetním obdobím, pro interní potřeby spolku.

Článek VII 
Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a 
v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze 
jmění, odměny za výpomoc a sponzorské dary. 
Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 
Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku. 
Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
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Článek VIII 
Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna nejméně jedenkrát ročně při výroční členské schůzi a 
průběžně výborem spolku.

Článek IX
Zánik spolku 

Spolek zaniká:
rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku 
Zaniká také příslušným soudním rozhodnutím, které nabylo právní moci.  
Zanikne-li spolek, budou zbylé finanční prostředky použity na … (dopište kam prostředky 
příjdou)

Článek X
Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 
214 a následujícími §§ týkajícími se spolků dle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V ……………. (doplňte místo) , dne ……………. (doplňte datum)
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3. Zápis z ustavující schůze Spolku

Stačí odeslat úředně ověřenou kopii. Vzor zápisu je Vám k dispozici v přílohách 3A a 3B. Úřední ověření 1 
stránky A4 je opět 30 Kč a lze ji nechat vyhotovit buď na obecním úřadě, či na České poště se službou Czech 
Point.
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Spolek …..(doplnit) 
….. (adresa) 
 
 

Zápis  
 
z ustavující schůze Spolku …… 
 
Datum:………. 
 
Místo konání ustavující schůze: 
….. (datum, místo) 
 
Svolavatel: 
….. (jméno) 
 
Přítomni: 
Přiloženo – dle  Listiny přítomných 
 
Program: 

1. Zahájení schůze 
2. Ověření vyplněné prezenční listiny 
3. Vyplnění připravených přihlášek do Spolku  
4. Schválení programu ustavující schůze 
5. Schválení stanov Spolku 
6. Volba orgánů - výboru Spolku 
7. Zpráva přípravného výboru – o činnosti 
8. Založení bankovního účtu – určení práva disponovat s účtem 
9. Stanovení roční výše členských příspěvků 
10. Úkoly spolku a členů na příští období 
11. Závěr 

 
Průběh jednání: 
 
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných 
Schůzi zahájil ….. (jméno). (Počet) přítomných se zapsalo do listiny přítomných. 
 
2. Vyplnění přihlášek do Spolku 
Osoby přítomné na jednání dle prezenční listiny podali přihlášky a chtějí se stát členy Spolku. 
 
3. Schválení programu 
Přítomní se seznámili s navrženým programem.  
Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený ….. (jméno)  
Pro: (počet) Proti: (počet) Zdrželo se: (počet) 
 
4. Schválení stanov Spolku 
Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel. 
Usnesení 2: Přítomní schválili stanovy Spolku. 
Pro: (počet) Proti: (počet) Zdrželo se: (počet) 
 
5. Volba výboru Spolku 
Do výboru Spolku se rozhodli kandidovat 3 z přítomných, a to …. (jména). 
Usnesení 3: Přítomní zvolili výbor Spolku ve složení: 
…………. (jméno a příjmení), bydliště ……………….., RČ: ………/…… 
…………. (jméno a příjmení), bydliště ……………….., RČ: ………/…… 
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…………. (jméno a příjmení), bydliště ……………….., RČ: ………/…… 
Pro: (počet) Proti: (počet) Zdrželo se: (počet) 
 
Zvolení členové výboru Spolku mezi sebou zvolili předsedu a pokladníka. 
Usnesení 4:  
Předsedou výboru Spolku byl zvolen … (jméno a příjmení), bytem ……….., RČ: …………… 
Pokladníkem výboru byl zvolen … (jméno a příjmení), bytem ……….., RČ: …………… 
 
 
6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru 
Přípravný výbor ve složení ….. (jména) se v předchozím období zabývali hlavně následujícími činnostmi: 

 příprava Stanov a registrace Spolku, 
 ……, 
 ……. 

 
7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 
Funkci pokladníka Spolku bude vykonávat ……(jméno). Pokladník a předseda založí ihned po přidělení IČ 
bankovní účet.  
Při výběru banky upřednostní ten peněžní pstam, který nabídne služby bez poplatků, a zohlední dostupnost a 
umístění pobočky. Bankovním účtem budou disponovat pokladník a předseda výboru Spolku.  
 
 
8. Stanovení výše členských příspěvků 
Předsedou výboru Spolku ….(jméno) byla navržena výše členského příspěvku na (částka),- Kč/rok.  
Usnesení 5: Přítomní schválili členské příspěvky ve výši (částka) Kč/rok 
Pro: (počet) Proti: (počet) Zdrželo se: (počet) 
 
 
9. Úkoly 

 Předseda výboru zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému 
rejstříkovému soudu 

 Výbor Spolku se sejde … (datum). Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a 
telefonicky. 

 Předseda a pokladník výboru založí bankovní účet Spolku. 
 … další body ….. 
  

 
 
10. Závěr 
… (jméno) poděkoval přítomným za účast. Následně ustavující schůzi Spolku ukončil. 
 
 
 
 
Zapsal …… (jméno)   Datum a podpis: 
 
 
 
Zkontroloval …… (jméno)   Datum a podpis: 
 
 
 
Zápis ověřil …… (jméno)   Datum a podpis: 
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4. Listina přítomných ustavující schůze Spolku

Opět stačí odeslat úředně ověřenou kopii. 

Jedná se o přílohu 4A.



List 1 

Listina přítomných - ustavující schůze Spolku ….. 
 
Ustavující schůze se konala:  ………….. (uveďte datum, místo – tedy obec, adresu) 
Svolavatel ustavující schůze: ….. (jméno a příjmení) 
 
 Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 
Správnost a úplnost tohoto listu č. 1 ověřil svolavatel …. (jméno, příjmení ) :      (podpis) 
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5. Čestné prohlášení členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu

Jedná se o čestné prohlášení členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu. Není 
to jen nějaká formalita a je důležité si uvědomit, že orgány/vedení spolku nese odpovědnost za některé 
aspekty činnosti spolku, tudíž před samotným podpisem si musejí být všechny osoby, které se k takovéto 
zodpovědnosti zavážou, být jisté, že vědí, co činí a všemu rozumějí v plném rozsahu. Čestné prohlášení po-
depisuje každý člen statutárního orgánu zvlášť a podpis musí být úředně ověřen. Je dobré si nechat jednu 
ověřenou kopii od každého člena pro případné potřeby v budoucnu.

Vzor čestného prohlášení je Vám k dispozici v příloze 5A.



Čestné prohlášení a podpisový vzor 
 
Já, níže podepsaný:  

Jméno, příjmení: …. (doplnit jméno a příjmení) 

Datum narození/rodné číslo: …… – …….. (zase doplnit údaje) 

Trvalé bydliště/bydliště v ČR: …….. (adresa) 

 

Statutární orgán 

člen statutárního orgánu spolku – ….. (název funkce) 

 

Název spolku: Spolek ….. (zase doplnit) 

Sídlo: ….. (adresa – adresa toho spolku podle toho jak ji má přesně 
uvedenou) 

Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce …..(název 
funkce) uvedeného spolku a s odvoláním na příslušná ustanovení §152 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, že jsem 
zcela a plně svéprávný a způsobilý k právním úkonům. 

Čestné prohlášení slouží současně jako podpisový vzor. Jako …..(název 
funkce) se budu podepisovat tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu 
a příjmení a označení …. (název funkce) připojím svůj vlastnoruční podpis, 
jak je uvedený a následuje níže. Jsem si plně vědom, že uvedení 
nepravdivých údajů je porušením právních předpisů a výslovně uvádím, že 
uvedené údaje, které jsem uvedl(a) jsou správné a úplné a to potvrzuji 
svým podpisem.  

  

 

V ….. (místo) dne ….. (datum) 

       .......................................................... 
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6. Souhlas s umístěním sídla Spolku

Každý spolek musí mít nějakou adresu. Proto je nutné se předem dohodnout na které adrese bude spolek 
registrován. Poté vlastník nemovitosti musí udělit písemný Souhlas s umístěním sídla spolku a přiložit úředně 
ověřený podpis. Opět je doporučeno si ponechat pro vlastní potřeby úředně ověřenou kopii tohoto Souhlasu.

Vzor Souhlasu je Vám k dispozici v příloze 6A.



Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

My, 
Vlastimil Zalezlý, narozen 1. 1. 1899, bytem Lesní 1, 999 09 Hluboká Jáma
a
Božka Rychlá, narozená 1. 1. 1999, bytem Polní 1, 999 99  Šmrdlov, 

jako spoluvlastníci rodinného domu č. p. 1, nacházející se na parcele č. 1/1, vše 
zapsané na listu vlastnictví č. 5000, v k. ú. Mincín, u Katastrálního úřadu pro 
Pražský kraj, Katastrální pracoviště Signálov, 

souhlasíme
s umístěním sídla spolku „A spolupráce dobrý, z. s.“ v naší výše uvedené 
nemovitosti.  

V Hluboké Jámě 15. 7. 2015 

………………………………
Vlastimil Zalezlý

…………………………….
Božka Rychlá 
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7. Průvodní dopis

Tento dokument není povinný, ale je dobré k celé složce dokumentů přiložit na úvod nějaký průvodní dopis.

Pro inspiraci můžete použít vzor v příloze 7A.



(adresa kam zasíláte dokumenty) 
Krajský soud v …. 
……… 
………. 
 
 
 
 
 
 
V …. (místo odkud zasíláte), ….. (datum) 
 
Věc: Zaslání Návrhu na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků 
 
Vážený soude, 
 
zasílám za Spolek ……..  Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků 
včetně příloh. 
 
Děkujeme za vyřízení. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
…………. 
(podpis a adresa navrhovatele) 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků (počet stran: ….) 
2) Stanovy „Spolku ….‘ 

(počet stran: ….) 
3) Zápis z ustavující schůze Spolku … (počet stran: ….) 
4) Listina přítomných (počet stran: ….) 
5) Čestné prohlášení členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem 

statutárního orgánu (počet stran: ….) 
6) Souhlas s umístěním sídla Spolku …. (počet stran: ….) 
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Něco málo technických poznámek

Je potřeba dbát na to, aby název spolku byl na všech zasílaných listinách stejný. V názvu musí být buď uvede-
no slovo „spolek“ nebo na konci názvu zkratka „z.s.“, což znamená „zapsaný spolek“. Také jména osob by měla 
být uvedena vždy stejně; ne jednou Pepík, podruhé Josef … při registraci by to nemuselo jednoduše projít.

Také zvolené sídlo spolku musí korespondovat s uděleným souhlasem s umístěním spolku dle výpisu z Katast-
ru nemovitostí, tzn. že pokud jste v nájmu, musí udělit Souhlas vlastník nemovitosti.

Minimální počet členů zakládajících spolek je dle zákona 3. Nemá cenu ale budovat žádné megaspolky, pro-
tože spíše se dohodne menší parta lidí, než velká skupina.

Také bude potřeba založit účet v bance a vytvořit podpisové vzory. Vše je uvedeno v přílohách.

Závěrem pro Ty, kteří rádi čtou § a mají ten dar se v nich neztratit, Ti si můžou prostudovat příslušný §214 
Občanského zákoníku a i ty následující.

Doufáme, že Vám tento stručný návod bude ku prospěchu a všem nově vzniklým spolkům přejeme hodně 
zdaru v jejich konání!

Team Lovcepokladu.cz



JEDINEČNÝ OBCHOD S DETEKTORY KOVŮ
Největší výběr detektorů kovů v ČR a SR
Lovecpokladu.cz je distributorem značek Minelab, Tesoro, C.Scope, Bounty 
Hunter SE, Nokta, Golden Mask, Nexus, Detech, Mars, Nel 
a Viking pro Českou a Slovenskou republiku.

Vlastní servisní středisko
U značek, které zastupujeme zajišťujeme veškerý záruční i pozáruční 
servis. Pro společnost Minelab zajišťujeme servis provšechny detektory 
kovů v rámci celé EU.

Profesionální tým
Lovecpokladu.cz má pobočky po celé České a Slovenské republice. Naši 
prodejci jsou především zkušení hledači a tak se vždy můžete spolehnout 
na jejich maximálně odbornou pomoc.

Lokátory IS sítí a detektory úniku kapalin
Naše společnost je distributorem průmyslových detektorů značek C.Scope, 
Fisher a FujiTecom. Zároveň s prodejem zajišťujeme také servis a odborná 
školení personálu.

Bezpečnostní detektory
Jsme distributorem bezpečnostních průchozích bran Ebinger a 
ručních detektorů Nokta, C.Scope a Ebinger. Nabízíme prodej, 
montáž a poradenství.

Marek Mlejnský                lovecpokladu.cz                info@lovecpokladu.cz                +420 731 102 713
Masarykovo nám. 18       detektory-mlejnsky.cz     info@detektory-mlejnsky.cz     +420 605 748 944        
254 01 Jílové u Prahy                                                                                                             +420 604 490 003




