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Změna Stanov 2014 
- Stanovy SH ČMS je možné mezi sjezdy SH ČMS 

měnit vyžaduje – li to závažný a neodkladný zájem 

sdružení.  

- Změnu stanov doporučil VV SH ČMS dne 20. 3. 2014 

s ohledem na implementaci NOZ č.89/2012 Sb.  

- Tuto změnu může provádět Shromáždění starostů dle 

čl. 41 odst. 5 písm. a) Stanov  
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Změna Stanov 2014 
- VV SH ČMS jako závažný a neodkladný zájem 

sdružení vidí implementaci NOZ č.89/2012 Sb. do 

stávajících Stanov. Dále též rozhodl zachovat pro 

další období stávající Stanovy doplněné o diskusi k 

novým stanovám a specifikaci Krajských sdružení 

hasičů 

- VV SH ČMS rozhodl tuto změnu předložit na 

jednání SS OSH dne 18. 10. 2014, a to po 

rozsáhlé vnitroorganizační diskusi a kompletním 

právním posouzením nezávislým právním 

odborníkem.  
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Změny Stanov 2014                  
Proto navrhnul: 
 

 Doplnit do všech ustanovení Stanov kde je 

organizační jednotka – pobočný spolek 

 Doplnit do článků Stanov kogentní 

ustanovení zákona č. 89/2012 OZ 

 Změnit v Čl. 1 odst 3 na znění zákona          

č. 89/2012 

 Doplnit  do hlavy druhé: Obecná ustanovení 

Čl. 5 Zásady vnitřní organizace odst. 6  
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OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Zákon č. 89/2013 

účinnost 1. 1. 2014 
• Zákon má celkem 3 081 paragrafů a dělí se do 

pěti částí: 

• Obecná část (§ 1 až 654)  

• Rodinné právo (§ 655 až 975)  

• Absolutní majetková práva (§ 976 až 1 720, 
zahrnuje věcná práva a dědické právo)  

• Relativní majetková práva (§ 1 721 až 2 990, 
zahrnuje závazkové právo)  

• Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  
(§ 2 991 až 3 081)  

 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 
 Předpis, který je pro budoucí fungování stávajících 

občanských sdružení tak klíčový, je zákon č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, který nabyl účinnosti) dne 1. 1. 2014. 

 

 Pozornost, kterou si v souvislosti s občanskými sdruženími 
vysloužil, má základ v následujících ustanoveních: 

    ▪▪ zrušující ustanovení § 3080 bod 154., kterým se zrušuje 
zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (na jehož 
základě stávající občanská sdružení existují) a 

    ▪▪ přechodné ustanovení § 3045 odst. 1, jenž stanoví, že 
účinností NOZ se sdružení podle zákona o sdružování 
občanů považují za spolky ve smyslu NOZ (dále jen 
„Spolky“) 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 
 V rámci NOZ nalezneme právní úpravu Spolků především 

ve zvláštních ustanoveních pro Spolky § 214 - § 302. Jejich 
zvláštnost spočívá v tom, že úprava v nich obsažená se 
vztahuje výhradně na Spolky. Na Spolky se totiž vztahují 
rovněž další ustanovení, a to obecná ustanovení o 
právnických osobách a obecná ustanovení o korporacích. 

 

 Z těchto obecných ustanovení je pro Spolky závazné vše, 
co není ve zvláštních ustanoveních upraveno jinak. 

 

 Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u 
ministerstva vnitra, se tedy považuje od účinnosti NOZ za 
Spolek (viz. ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ) je povinno 
přizpůsobit své stanovy ustanovením NOZ:     

          do tří let od účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2017) 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 

 Vyplývá z toho, že stávající občanská sdružení 
nepozbývají účinností NOZ svou právní 
subjektivitu, ale tato jim zůstává a je dále 
označována termínem „právní osobnost“. 

 Neplatí to ale automaticky i pro organizační 
jednotky s právní subjektivitou (od účinnosti 
NOZ nazývané „pobočné spolky“) – ty musí 
(hlavní) Spolek nechat do rejstříku zapsat, a to 
do 3 let od účinnosti NOZ (viz. ustanovení § 
3045 odst. 2) jinak jejich právní osobnost 1. 1. 
2017 zaniká. 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 

 K názvu Spolku: 

    stávající spolky mají pro změnu názvu stanovenu 

lhůtu do 2 let od účinnosti NOZ – tj. do 1. 1. 2016. 

 Z tohoto pravidla je stanovena výjimka pro spolky, 

jejichž název odporuje ustanovením NOZ, ale které 

své označení užívají již dlouho, je pro ně příznačné a 

nehrozí zaměnitelnost nebo klamavost takového 

názvu § 3042 NOZ 

 SH ČM a jeho organizační jednotky užívají své 

označení dlouhodobě a je pro nás příznačné a 

proto se název měnit nebude. 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 
Díl 3  - Právnické osoby 

 

Oddíl 2 – Korporace  
 

Pododdíl 2 – Spolek  od § 214 - § 302  

●  Založení spolku                ●  Ustavují schůze  

●  Vznik spolku                     ●  Pobočný spolek  

●  Členství                            ●  Seznam členů 

●  Zánik členství                   ●  Organizace spolku 

●  Členská schůze                ●  Dílčí členské schůze        

●  Shromáždění delegátů     ●  Náhradní zasedání členské schůze  

●  Neplatnost usnesení ČS  ●  Kontrolní komise 

●  Rozhodčí komise             ●  Zrušení spolku 

●  Likvidace spolku              ●  Fúze spolků  

●  Rozdělení spolku 

 



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 

 Orgány právnické osoby  

§ 151  

(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, 
jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů 
právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.  

(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá 
právnické osobě.  

 

§ 152  

(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu 
(individuální) nebo o více členech (kolektivní).  

(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a 
která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále 
jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. To 
platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem 
voleného orgánu jiné právnické osoby.  



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 
§ 156  

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. 
Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a 
rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.  

 

§ 159  

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že 
jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe 
důsledky.  

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby 
člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při 
jeho neúčasti hlasoval.  

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí 
způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu 
nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu 
nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.  



Občanský zákoník – zákon č.89/2012 
§ 160  

    Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením 
došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců 
od dojití prohlášení.  

 

Veřejná prospěšnost  

§ 146  

    Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je 
přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní 
činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování 
právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, 
pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 
využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.  
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Sdružení hasičů  

Čech Moravy a Slezska  
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Stanovy  

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska  

(SH ČMS) 

      

• Číslo registrace Stanov na MV ČR  je od roku 1991 - VS/16176/91-R 

•   Jako spolek jsme nově registrováni na Ministerstvu spravedlnosti pod 
číslem 00025429 

 

Stanovy mají 5 částí (na tom se nic měnit nebude) 
 

• Část první – Základní a obecná ustanovení  

• Část druhá – Členství a členové  

• Část třetí  – Organizace sdružení 

• Část čtvrtá – Organizace hospodaření a majetek sdružení 

• Část pátá  – Ustanovení přechodná a závěrečná  
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Stanovy  

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska  

 
Stanovy mají 13 hlav (na tom se nic nebude měnit) 
 

• Hlava první – základní ustanovení   

• Hlava druhá – obecná ustanovení 

• Hlava třetí – členství 

• Hlava čtvrtá – mimořádné členství 

• Hlava pátá – struktura sdružení  

• Hlava šestá – ústřední orgány SH ČMS a Kancelář sdružení 

• Hlava sedmá – krajské sdružení hasičů  

• Hlava osmá – okresní sdružení hasičů  

• Hlava devátá – Sbor dobrovolných hasičů  

• Hlava desátá – organizační jednotky zřizované ústředními orgány  

• Hlava jedenáctá – majetek a závazky sdružení  

• Hlava dvanáctá a třináctá – přechodná a závěrečná ustanovení 
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Stanovy  
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska 

Stanovy sdružení jsou dále velmi 

přehledně rozděleny do 104 článků, 

které řeší všechny potřebné 

organizační články sdružení a jejich 

činnost.   
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V roce 2013 se do sbírky zapojilo 65 Sborů 

dobrovolných hasičů, kteří společně prodali  14 

687 kytiček a do sbírky tak přispěli částkou  

335 511,- Kč.  
 

Zapojte se i vy a pomozte dobré věci.  
 

Další ročník proběhne již 14. května 2014 

a bude zaměřena na prevenci nádoru plic 

LPR uvítá pomoc v jakémkoli rozsahu 
 

denprotirakovine@arcadia.cz  ,  www.denprotirakovine.cz  

 

mailto:denprotirakovine@arcadia.cz
http://www.denprotirakovine.cz/
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Předplatné lze objednat 

písemně na adrese: Alarm 

revue, Hasičský dům, 

Římská 45, nebo e-mailem: 

alarm.revue@hvp.cz,  

nebo telefonicky na čísle 

222 518 150 a 

724 294 262. Cena se 

nemění, celoroční 

předplatné pro sbory 

i jednotlivé čtenáře zůstalo 

na částce 300 Kč.  

mailto:alarm.revue@hvp.cz
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http://www.sportovnipohary.cz/p847/d-71322/
http://www.sportovnipohary.cz/f555/d-70455/
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Za tři roky spolupráce 

hasiči nasbírali 

elektrospotřebiče za 

které obdržely: 

5 600 000,- Kč 
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Stanovy  

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska  

(SH ČMS) 

 

 

Děkuji za pozornost  


