Pozor na některé rozdílné detaily v provozu
spolků od 1.1.2014
A. Stručně k (ne)závazné expozici elektronické komunikace v
provozu spolku (TJ/SK-svaz)
1. Na spolky se nevztahuje zákon č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích
(účinný 1.1.2014), a proto nadále platí, že od 1.1.2014 se žádnému
SPOLKU "přímo ze zákona" (viz č.300/2008 Sb. " o elektro-nických
úkonech a konverzi" ve znění novel) nezřizuje datová schránka pro jeho
úřední kontakty s orgány veřejné (nejen daňové) moci !!! Nicméně každý
spolek má právo, jak v tomto roce, tak i v r.2014, požádat MV ČR "o
dobrovolné zřízení DS", a to zdarma !!!
2. Zrovna tak, žádný spolek - oproti např. akciové společnosti - NEMÁ
povinnost zřídit svoji vlastní internetovou stránku (web), za účelem
zveřejňování své institucionální a statutární pozice, a informace s tím
související . Nicméně každému spolku zůstává i nadále zachováno právo
takový vlastní web zřídit a podle svého uvážení určit jeho "informační
rozsah" = samozřejmě s limity dobrých mravů, ochrany osobních údajů a
vypořádání autorských práv etc.
3. ALE, ALE ... tam , kde je SPOLEK v pozici ZAMĚSTNAVATELE (byť
jen jediného zaměstnance = týká se i dohodářů na tzv."pracovní činnost"...
a v případě "dohody o práci" jen tehdy, pokud by šlo "o jediný příjem
onoho dohodáře"), tak tento SPOLEK musí mít pro rok 2014 = pro účely
pravidelné úřední komunikace se správcem sociálních odvodů = BUĎ
"zdarma" zřízenu (na základě své "dobrovolné žádosti na MV ČR") Datovou
schránku, ANEBO být držitelem (dle zákona č.227/2000 Sb. o epodpisu) tzv.certifikačního E-podpisu (nikoli běžnou IS-mail), který (na
platnost běžného roku) za úplatu (cca 300-500 Kč) instalují tzv. "certifikační
firmy" (jsou TŘI = První certifikační autorita = Česká pošta-Czechpoint =
eIdentity) . Jen jednou z těchto dvou IT-forem lze pro rok 2014 úředně
komunikovat se správcem sociálních odvodů = NIKOLI jen písemně =
pokud jde o různá hlášení, oznámení a vedení tzv.evidenčních listů pro tzv.
důchodové pojištění etc. !!! Nedodržení této e-komunikace, nebo zdržení
"po lhůtě" může být sankcionováno/pokutováno, podle "deliktní" povahy =
od cca 10.000 Kč až do 100.000 Kč, eventuálně i více !!!
Uvedené skutečnosti vyplývají z novelizovaných znění zákona
č.582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (viz §

35a/, resp. § 123e/) a zákona č.589/1992 Sb. o odvodu na sociální
pojištění (viz § 3, resp. § 24) .
Poznamenává se, že pro vypořádání sociálních odvodů, důchodového
pojistění a hlášení nebo oznámení s tím spojených pro rok 2013 platí
papírová/listinná forma komunikace, leda spolek již dříve
dobrovolně - v dohodě se sociální správou - přistoupil na některou
z IT forem !!!
B) Stručně ke "startu" soudního rejstříku spolků podle zákona
č.304/2013 Sb. od 1.1.2014
Nastane-li dnem 1.1.2014 účinnost nového o.z. č.89/2012 Sb. a s ním
svázaných doprovodných zákonů, včetně "velké daňové a odvodové novely"
ve znění zákonného opatření Senátu č.344/2013 Sb. (to musí být ale ještě
"ratihabičně" /tedy bez jakékoli změny/ schváleno "novou" Sněmovnou),
když ale Senát "zamítnul" návrh zákona "o veřejné prospěšnosti" (čímž se
§§ 146-150 NOZ jaksi ocitly jen v moci "soudní /dez/interpretace" - nejen
pro účely tzv."fakultativního soudního zápisu"), tak - obrazně řečeno - MV
ČR "distribučně překlopí" (elektronicky a papírově/archivně) všechna jím
aktuálně registrovaná občanská sdružení a evidované organizační jednotky
do kompetence 13 krajských soudů a městského soudu v Praze, a to se
základní databází stanov, názvu, sídla/adresy, IČO, tedy (logicky) ještě bez
zápisu "hlavní činnosti", "vedlejší činnosti" nebo "statutární výbavy"!
Pro tuto "neúplnou soudně-rejstříkovou vstupní expozici každého spolku"
pak zákon č.304/2013 Sb. ve svém § 128 uvádí, že v tzv."vakační lhůtě"
3 let nebudou spolkům (nyní občanským sdružením) vydávány
tzv."úplné výpisy" ze soudního rejstříku, ale toliko tzv."potvrzení o
zápisu" v soudním rejstříku . Teprve ve chvíli, kdy zapsaný spolek
úspěšně podá u příslušného soudu návr-h(y) na zápis(y) "nových
souladných stanov", "předmětu hlavní činnosti", "předmětu vedlejšídoplňkové činnosti", "početního a personálního vymezení svého
statutárního orgánu" etc., tak bude moci spolek od soudu požadovat
vystavení tzv. úplného výpisu ze soudního rejstříku !
V Praze, 11.11.2013 JUDr. Alexander Vachta

Občanská sdružení (TJ/SK a svazy)
nezanikají dnem 1.1.2014
Od 1.5.1990 jest účinný zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, když už jeho samotný
název je zjevně vadný … nehledíc na přečetné legislativní vady v jeho obsahu ! Nicméně
podíváme‐li se pozorněji na úvodní znění jeho § 2, odst.1, tak zjistíme, že primárně
determinuje "spolek" … a až v jeho závěrečné textové fázi je zmíněno "cosi" jako "jiná
občanská sdružení", když tato "zbytková frazeologie" byla posléze ‐ jako "universální" ‐ od té
doby včleněna do více jak cca 300 aktuálně platných a účinných právních předpisů veřejného
a soukromého práva .
Tento legislativní nešvar (falešně nad to ještě oděn do nekompetentních frází o tzv. občanské
společnosti) byl kriticky vyhodnocen jedním ze senátů Nejvyššího správního soudu ČR, který
ve svém rozsudku sp.zn.1 Ans 8/2005 ze dne 29.3.2006 učinil mj. tento judikační závěr : " …
poznamenává se, že název "občanské sdružení" je označení nevhodné, matoucí a
teoreticky nesprávné (proto se nadále hovoří jen "o spolku") " . I to mělo patrně za
důsledek, že nový občanský zákon č.89/2012 Sb. zvolil pro "institucionální výron ústavně
garantovaného sdružovacího (spolkového) práva" (staro)nový universální pojem, a to spolek
(viz jeho §§ 214‐302) .
Z opatrnosti, neb jsme zaznamenali v posledním období různé (dez)interpretace "vlivu"
nového občanského zákona č.89/2012 Sb., jehož účinnost má nastat dnem 1.1.2014, si
dovolujeme upozornit, že všechna dosavadní "občanská sdružení" vzniklá za podmínek
zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, jejichž stanovy byly a jsou opatřeny "registrací"
ministerstva vnitra ČR a takto jsou vedeny v jím spravovaném "rejstříku občanských
sdružení", samozřejmě dnem 1.1.2014 (právně) nezanikají ‐ když od tohoto data, jak
výslovně uvádí § 3045, odst.1 nového o.z., se považují za s p o l k y, jejichž povinností jest
podle § 3041, odst.2 u v é s t svoje stanovy ‐ nejpozději do 3 let ‐ do souladu právě s novým
občanským zákonem (avšak pozor od 1.1.2014 pozbývají závaznosti ty části stanov, která
odporují "donucujícím" ustanovením nového o.z. = příkladmo = zákon ukládá, aby "nejvyšší"
orgán spolku zasedal "nejméně" jednou v roce, ale "staré stanovy" určují delší časový
parametr např. jednou za dva/čtyři roky) !
Aktuálně probíhající ústavně‐politická krize, paralyzující především zákonodárnou "ne‐práci"
Sněmovny, samozřejmě ohrožuje "spuštění účinnosti" nového občanského zákona, neboť
jeho "legislativní život" je fatálně spojen nejméně s 10 tzv.doprovodnými zákony, které
nebyly dosud schváleny ‐ z nich nejméně DVA jsou KLÍČOVÉ i pro spolky (občanská sdružení),
a to zákon o veřejných rejstřících (Sněmovní tisk 986) a zákon o statusu veřejné prospěšnosti
(Sněmovní tisk 989), který by měl blížeji upravit detaily letmo zmíněné v §§ 146‐150 nového
o.z., včetně (zápisových) důsledků s tím spojených (do tzv.sbírky listin vedených rejstříkovým
soudem).
Z "technologicko‐administrativního" hlediska ‐ pokud dnem 1.1.2014 skutečně nastane
účinnost nejen nového občanského zákona, ale i s ním "spřažených" doprovodných zákonů ‐

tak všem spolkům (původně občanským sdružením) zůstanou zachovány (samozřejmě vedle
jejich názvu a sídla/adresy) jejich dříve přidělené "identifikační údaje" (např. IČO/DIČ) ,
nicméně "ministerské registrace jejich stanov" budou patrně zrušeny a nahrazeny novou
zápisovou legendou "příslušného krajského soudu" (v Praze = Městský soud), jako
rejstříkového soudu, v jehož obvodu má spolek své sídlo/adresu podle znění "svých dříve
registrovaných stanov" .
Jakkoliv drtivá většina členských TJ/SK a svazů přistupuje k revizi a k přípravě re‐edice svých
dosavadních stanov velmi odpovědně (např. ustavením pracovní komise), tak si i tak
dovolujeme upozornit, aby studijní pozornost nebyla věnována "zúženě" jen na §§ 214‐302
nového o.z., ale také či především na jeho obecné principy a zásady vyjádřené v jeho §§ 1‐
14, a zvláště pak na jeho §§ 118‐213 vymezující universální kompozici pro všechny právnické
osoby!
V Praze, 25.7.2013 JUDr.Alexander Vachta♣

