
Zápis ve spolkovém rejstříku 
- co dělat, pokud zápis neodpovídá 

 
 

 
Do 31.3.2014 měly být rejstříkovým soudům předány z Ministerstva vnitra ČR veškeré údaje 
týkající se spolků (dříve občanských sdružení). Po tomto datu by se již měl každý spolek 
nalézt ve spolkovém rejstříku (na stránkách www.justice.cz po zadání svého IČ do 
vyhledávače veřejného rejstříku). Nicméně je třeba počítat i s variantou, že s ohledem na 
množství agendy dosud rejstříkový soud nestihl všechny potřebné údaje zapsat. 
 
Lze doporučit, aby každý spolek provedl kontrolu údajů, které jsou o něm ve spolkovém 
rejstříku zapsány. Vzhledem k tomu, že rejstříkový soud přebíral údaje z mnoha různorodých 
evidencí (od statistického úřadů, z rejstříku ekonomických subjektů apod.) mohlo se stát, že 
byly přebrány i údaje, které již neplatí. 
 
Co dělat, když údaje nesouhlasí? 
 
V takovém případě lze doporučit, aby spolek podal „podnět rejstříkovému soudu k odstranění 
nesouladu mezi zápisem ve spolkovém rejstříku a skutečným a právním stavem“a požádal 
o provedení příslušné opravy.  
 
Zdůvodnění by pak mělo spočívat v tvrzení, že zapsaný stav neodpovídá stavu faktickému, 
případně i právnímu tak, jak tento trval k 31.12.2013. Tvrzení je samozřejmě třeba doložit 
příslušnými listinami v závislosti na tom, co je nesprávně zapsáno. 
 
Jedná se o doporučení, které však dosud nemohlo být ověřeno v praxi. Vychází pouze 
z logiky právní úpravy zápisu do veřejného rejstříku, neboť 
 
a) nejde o změnu zápisu z vůle spolku, kde by byl samozřejmě namístě návrh na změnu 

zapisovaných údaj (na předepsaném formuláři a s kolkem), ale o to, aby byl dán do 
souladu stav skutečný se zapsaným 

 
b) spolkový rejstřík je součástí informačního systému veřejné správy, kdy jeho správce 

(rejstříkový soud) z moci úřední má zajišťovat, aby zápis v rejstříku neodporoval 
právnímu stavu   

 
 
V této souvislosti ještě upozorňujeme, že stejně jako u stanov je i pro údaje zapsané do 
spolkového rejstříku stanovena lhůta 3 let, ve které je třeba tyto údaje dát do souladu s novou 
právní úpravou.  Do této doby, tj. do 1.1.2017 jsou tedy spolky povinny do rejstříku doplnit 
veškeré údaje, které se zapisují (např. složení statutárního orgánu apod.).  


