
Spolkové právo z hlediska nového občanského zákoníku 

Spolek mohou založit nejméně 3 osoby 

Spolky jsou hlavní spolek, pobočný spolek, spolek spolků – svaz. 

SVZ ČR je hlavní spolek 

KVZ je pobočný spolek 

Slovo svaz našem názvu je dáno historicky. Svaz je podle OZ spolek, jehož členy jsou 

výhradně spolky. Členská práva ve svazu mají pouze spolky nikoli jejich členové. 

Spolek musí mít název a stanovy. Jeho existence je ode dne zápisu v rejstříku u rejstříkového 

soudu. Pobočný spolek vlastní stanovy nemusí mít, zákon to nevyžaduje. Může je mít. 

Spolek musí mít ve svém názvu:spolek, zapsaný spolek nebo zkratku z.s. Potom je právnickou 

osobou dle zákona. 

Pobočný spolek je součást ( část ) hlavního spolku. Jeho právní subjektivita je odvozena od 

existence spolku hlavního. Pobočný spolek tedy zakládá výhradně hlavní spolek. Podrobnosti 

musí být ve Stanovách. Pokud ustanovení o pobočných spolcích ve stanovách není, nelze 

pobočný spolek založit. Musí se pak provést úprava stanov. 

Jiná právnická osoba se nemůže prohlásit za pobočný spolek hlavního spolku nebo 

pobočný spolek ustanovit svým prohlášením nebo zápisem do rejstříku. 

Člen pobočného spolku se současně stává členem hlavního spolku. Zánikem hlavního spolku 

zaniká pobočný spolek a tím i obojí členství. Členská práva a povinnosti upravují stanovy. 

Připouští se různé druhy členství s různým rozsahem členských práv a povinností. 

Spolek zaniká bez likvidace nebo s likvidací. 

Bez likvidace spolek zanikne sloučením s jiným spolkem, o čemž je proveden zápis a je určen 

nástupnický spolek. Majetek se převádí na nástupnický spolek. Členství se převádí. 

Ve všech ostatních případech je zánik spolku s likvidací. Musí být určen likvidátor a učiněno 

veřejné oznámení zániku spolku. Likvidátor provede vyrovnání závazků vůči věřitelům a se 

zbytkem majetku se naloží dle stanov. Likvidátor je statutární orgán spolku nebo je určen 

soudem, pokud soud rozhodne o zrušení spolku. 

Evidence členů není ze zákona povinná. Je však důležitá z hlediska voleb, hlasování atd.  

Přihlášku za člena spolku v písemné formě zákon nevyžaduje. Naproti tomu žádost o 

ukončení členství musí být písemná a musí být doručena. Jednostranný právní akt člena. 


