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Tisková zpráva č. 78
ze dne 23. dubna 2015
SPOLKOVÝ REJSTŘÍK
V roce 2014 Sekretariát ÚV ČSCH uskutečnil nezbytné kroky k přeregistraci všech nižších
organizačních složek Českého svazu chovatelů. Nyní je ještě nutné provést doplnění a
aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku. Z tohoto důvodu zaslal v březnu letošního roku
Sekretariát ÚV ČSCH nižším organizačním složkám Českého svazu chovatelů (takzvaným
pobočným spolkům) metodiku k provádění zápisů do spolkového rejstříku. Podle nového
občanského zákoníku totiž musí každý pobočný spolek našeho svazu (čili všechny okresní
organizace, základní organizace, specializované organizace, kluby a krajská sdružení) uvést
svůj zápis ve spolkovém rejstříku do naprostého souladu s novou právní úpravou, tedy se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Všechny pobočné spolky byly proto vyzvány,
aby řádně vyplněné a ověřené dokumenty listinného charakteru poslaly na výše uvedenou
adresu Sekretariátu ÚV ČSCH, a to nejpozději do 30. června 2015. (Patřičné formuláře byly
zaslány společně s metodikou. Nižší organizační složky dodají ověřená souhlasná stanoviska
předsedy a členů výboru a také předsedy a členů revizní komise se zápisem do spolkového
rejstříku, dále souhlasné stanovisko týkající se sídla organizace a originál zápisu, popřípadě
ověřenou kopii zápisu, z volby funkcionářů výboru a volby revizní komise.)
Pobočné spolky, které jsou již v současnosti zapsané v rejstříku (ARES – najdete na
internetových stránkách http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz), mají už přidělené IČO
a budou provádět pouze některé změny (například ve jménech zvolených funkcionářů), jsou
osvobozeny od poplatku za zapsání u rejstříkového soudu. Uhradí jenom poplatek za ověření
dokumentů. Ověření je možné na poště, městském či obecním úřadě (kde by to mělo být zcela
bez poplatku) nebo u notáře. Oproti tomu nově vznikající pobočný spolek a také stávající
pobočné spolky, jež doposud nemají přidělené IČO, měly původně hradit státem určený
poplatek ve výši 6 000 Kč. ÚV ČSCH kvůli tomuto absolvoval řadu jednání. Dnes již víme,
že nižší organizační složky svazu budou od tohoto poplatku osvobozeny.
Případné nejasnosti týkající se zápisu do spolkového rejstříku ozřejmí, či podání dalších
doplňující informací vám poskytne, Martin Kabát, DiS., generální sekretář Českého svazu
chovatelů (mobil: 734 598 973, tel.: 284 683 441).
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