
VEŘEJNÝ REJSTŘÍK – zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 

- je informačním systémem veřejné správy, je veden v elektronické podobě, vede jej rejstříkový soud, 

v jehož obvodu má právnická osoba sídlo. 

 

Povinnosti spolků ze zákona o veřejných rejstřících: 

 

Ve sbírce listin mají být u každého subjektu uloženy následující listiny (viz § 66 zákona o veřejných 

rejstřících) 

 

- stanovy spolku, zakládací listina 
 

- usnesení z ustavující schůze spolku (u nových při vzniku) 
 

- rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, 
které jsou členem statutárního orgánu (zpravidla předseda spolku),  

 

- výroční zprávy – u spolků není povinností, ale možností 
 

- rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické 
osoby, rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně 
právnické osoby, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o 
průběhu likvidace, 

 

- smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení sloučením, 
projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy 
spolku, 

 

- rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, 
 

- rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby, 
 

- další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba, má-li 
na tom právní zájem. 

 

Zákon stanoví jednotlivým spolkům zveřejňovat v Rejstříku spolku následující dokumenty: 

- výroční zpráva je povinna pro obecně prospěšné společnosti a ústavy, pro spolky není 
povinnost vkládat výroční zprávu, pokud součástí výroční zprávy je účetní uzávěrka a audit, 

 



- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy – platí 
pro spolky včetně jejich pobočných spolků, 

 

- zpráva auditora o ověření účetní závěrky pokud je prováděn ve smyslu zákona) - u spolků je 
tato povinnost dobrovolná, 

 

Pro organizace, které nemají audit, se musí zveřejnit účetní uzávěrka, a to Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát 

a Příloha k účetní závěrce. Tím se splní zákonná povinnost spolků ve zveřejňování svého hospodaření. 

Pokud by si soud vyžádal ještě další údaje, je povinností spolků je dodat. 

 

Spolky (i pobočné spolky) mají od 1. 1. 2016 nové povinnosti sdělovat ekonomické informace o své 

činnosti. Jedná se o povinnost ZVEŘEJŇOVAT VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (u 

podvojného účetnictví) nebo PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH (jednoduché účetnictví). Tato 

povinnost vyplývá z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Všechny spolky (včetně pobočných) jsou povinné vést účetnictví. Kdo vede podvojné účetnictví (v 

plném nebo zjednodušeném rozsahu), musí každý rok zpracovat účetní závěrku, která se skládá ze tří 

částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. 

 

Kdo vede jednoduché účetnictví, musí každý rok zpracovávat dva výkazy: přehled o příjmech a výdajích 

a přehled o majetku a závazcích. 

 

Dosud neměly pobočné spolky povinnost tyto dokumenty v žádném veřejném rejstříku zveřejňovat. 

To se od roku 2016 mění. 

 

Důležitá je lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku ve spolkovém rejstříku zveřejnit. Zákon stanoví, že 

účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným nejvyšším orgánem spolku. 

 

Přechodná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví spolkům stanovila povinnost doplnit do 

spolkového rejstříku i účetní závěrky za rok 2014 a za rok 2015 a určila pro to speciální lhůty. Účetní 

závěrka za rok 2014 má být zveřejněna do 31. 3. 2016 a účetní závěrka za rok za rok 2015 má být 

zveřejněna do 30. 11. 2017.  

  

  

 


