Přehled dokladů potřebných k podání návrhu do „Veřejného rejstříku“
příslušného Krajského soudu
Návrh na podání do rejstříku se zpracovává na inteligentním formuláři, který naleznete zde :
https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=bpJzdUT8e+2IRJcVnbV3ikhz?0
Postup a návod k vyplňování jednotlivých rubrik „návrhu“ naleznete v příloze mailu.
Pokud si se zápisem do formuláře neporadíte sami, rádi Vám pomůžeme v kanceláří
Okresního sdružení ČUS Příbram, z.s. v termínu který si vzájemně včas dohodneme.
U všech SK/TJ již existujících jde o postup „změna zapsaných údajů“, „ prvozápis“ je pouze
v případě, že se bude jednat o nově zakládanou a registrovanou SK/TJ, což zjevně nebude váš
případ.
Nezapomeňte návrh na podání po úplném sepsání celý vytisknout, nechat podepsat
oprávněnou/oprávněnými osobami ( podle změněných STANOV SK/TJ a schválených valnou
hromadou ) , podpis/podpisy OVĚŘIT u notáře, obecního úřadu atd.
Pokud nebudete měnit, či doplňovat údaje o vaší SK/TJ, které již v tuto chvíli jsou zapsány
ve veřejném rejstříku ( zjistíte na www.justice.cz zadáním IČO vaší SK/TJ ), zde jde zejména
o adresu „sídla“, tak tyto údaje již není nutno k tomu dokládat dalšími dokumenty. Pokud se
měnit budou, přehled potřebných dokladů je uveden v závěru tohoto sdělení.
a) Zápis či usnesení valné hromady SK/TJ, resp. výboru SK/TJ, která zvolila osoby, jež
budou zapisovány do veřejného rejstříku, tj. „statutární orgán“ – většinou to bude
předseda a „orgán“ kontrolní“ – většinou to bude revizní komise SK/TJ – zde se
zapisují do veřejného rejstříku všichni její členové. Podepsané za návrhovou,
resp.volební komisi, podpisy nemusí být ověřené
b) Prezenční listinu z valné hromady, která uskutečňovala volbu, v případě, že VH volí
celý výbor a ten následně předsedu atd.. tak i prezenční listinu z tohoto výboru
c) Písemný souhlas = Čestné prohlášení osob (předseda, revizní komise…), které budou
zapisovány do
veřejného rejstříku – vzor souhlasu v máte v příloze mailu, podpis/podpisy musí
být ověřené.

-2Výpis z živnostenského rejstříku – pokud vaše SK/TJ provozuje nějakou živnost. Předmět
živnosti je následně zapsán ve Vašich stanovách v bodě II odstavec 2 SK může výlučně
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k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Vedlejší hospodářská činnost je ……..
Pokud budete měnit údaje v tuto chvíli již zapsané do veřejného rejstříku, jde zejména o sídlo
SK/TJ, ( v řadě případů má SK/TJ zapsané sídlo pouze název obce, což je nedostačující), tak
je nutno doložit další doklady, což je :
a) v případě, že sídlo SK/TJ bude v objektu – budově patřící SK/TJ, tak je třeba doložit
úřední aktuální ( ne starší 3 měsíců ) výpis „Listu vlastnictví“ katastru nemovitostí, ve
kterém jako vlastník tohoto objektu je zapsána vaše SK/TJ
b) v případě, že se jedná o objekt jiného vlastníka - fyzické osoby nebo právnické osoby
dokládá se písemný „Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku“ – viz
příloha, který musí být podepsán s ověřeným podpisem a doloženým opět aktuálním
výpisem LV katastru nemovitostí
Pokud Váš spolek bude mít sídlo na adrese Obecního úřadu tak pak list vlastnictví nebudete
potřebovat a postačí Vám jen ,, Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku“.

Vlastní návrh s přílohami se podává Krajskému soudu - u nás je to:
Městský soud v Praze
Pracoviště Slezská 2000/9
120 00 P r a h a
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