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Likvidace končípoužitímlikvidačního zůstatku, převzetím likvidačnípodstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím. Likvidátor podá do řiceti dnů od skončenílikvidace
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§ 213

návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

Poškodí-li korporacijejí člen nebo členjejíhoorgánu
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právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro urči!ý případ přihlížet. Toto právo zanlká, pokud náwh není podán
do říměsícůode dne, kdy k zneužitíhlasu došlo.

§ 208

způsobem, lďerý zaÝJádájeho povinn6st k nahradě a kte-

Zjistí-li §e ještě pŤed ýmazem plávnické osoby
z veřejného rejsříku její dosud neznámý majetek nebo
objevili se pořeba jiných nezbytných opaření. likvida-

ce neskončía likvidátor tento majetek vypořádá nebo
provede dalšínezbytrrá opaťení. Po ukončení těchtojednání postupuje podle § 2a5 až 207; ustanovení § 170 se
nopouŽťe.

rým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své
účasti,a ďomábá-li se nálrrady jen tento člen, můžesoud
šloidci i bez zvláštního náwhu uložit pol,innost nahradit
způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují
okolnosti pfipadu, zejména pokud je dostatečně ňejmé,
že se takoqfon opařením qirovná i škoda na znehodnoce-

né účasti.
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Spolek

(1) Zjistili se neznáíný majet€k právnické osoby
po jejím v.innazu z veřejného rejsříku nebo objeví-li se
zájemhodný právní ochlany, soud na náwh toho, kdo
osvědčíprávní zájem, zrušíqýrnaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likviďátora. Kdo vede veřejný rejsřík, do něho podle tohoto rozhodnuti zapiše
obnovení právnické osoby, skutečnost, že je v likvidaci
a údaje o likvidátorovi. Od obnovení se na právnickou
osobu hledi, jako by nikdy nezanikla.

§ 214
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(2) Byla-ii právnická osoba obnovena vzhledem
k zjištění neznámého majetku, obnoví se neu§pokojené
pohledávlry

j ej

ích věřitelů.
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(1) Alespoň ťi osoby vedené společným zájmemmahou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný
a dobrovolný svazek členůa spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společnéhozájmu
nový spolekjako svůj svaz, vyjádří v názvunor,ého spolku jeho svazovou povahu.
§ 215
(1) Nikdo nesmí být nucen k účastive spolku a nike-

mu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

oddil2

(2) Členovéspolku neručízajeho dluhy.

Korporace
PododdíI 1

§ 216

Obecně o korporacích

Název §polku musí obsahovat slova ,,spolek" nebo
,japsaný spoloť', postačívšak zkratka ,,z. s.",

§
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(1) Korporaci Ýytvaň jako právnickou osobu společenstvíosob.
Na právnickou osobu tvořenou
jako
na korporaci.
hledi
(2}
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ediným členem se
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§ 211
(1) Hlavní činnosťspolku můžeb}t jen uspokojovriní
a ocbrana těch zájmi, k jejichž naplňování je spolek zalo-

žen, Podaikání nebo jiná v,ýdělečná činnost hlavní činností spolku blft nemůže.

(2) Vedle hlavní činnosti můžespolek vyvijet též
vedlejšíhospodliřskou činnost spočívajícív podnikání
nebo jiné qýdělďné činng5fi, je_li její účelv podpoře
hlavní činnosti nebo v hospodámém využitíspolkového

(1) Korporace můžemít jediného člena, připouštili
to zákon, V takovém případějedi"ý člen korporace v ní
nemůžez vlastní vůle ukončit členství,tedzže v důsledku
toho na jeho místo vstoupí nová osoba.

majetku.

(2) Klesne-h počet členůkorporace pod počet stano1i€ný zákonem, soud ji i bez náwhu zrušía roáodne o jeji

(3) Zisk z činnosti spolku lze polňit pouze pro spolkovou činnost včetně spnívy spolhl.

lih.idaci. Nejprve

ji

však poslcyne přiměřenou lhůtu

ke zjednání nápravy,.
§

2l2

Přijetím členstvív korporaci se člen vůčiní zavachovat se čestně a zachovávatjejí vniťnířád. Korpo=.;lje
{1)

lesmj

:=:e

sr.ého čiena bezdůvodně zv-ýhodňovat ani zne-

,,-itctiňovat a musí šeřit jeho členská práva i oprávněné
:ár.=1,_
,

] i Zrs::žie-li člen soukromé korporace hlas ovaciprál_=l:<r raácda= so"g<i na oárrh toho. kdo prokáže

. : . -::=i

Založeníspolku
§

218

ZakJadatelé založíspolek, shodnouJi se na obsahu

stanov; stanovy obsahuji alespoň

a) nánev a sídlo spolku,
b) účelspolku,
c) práva a povinnosti členůvůčispolku, popřípadě určení zpusobu, jakjim budou páva a povinnosti vnikat,
d) wčenístatutárního orgrinu.
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§ 219
J

I

Stanovy mohou zaloítt pobočný spolek jako organizačni jednotku spolku nebo wči! jakým
4lůsobem se pobočný spolek zakJádá a ktery orgán roáoduj e o za\ožénl,
zrušení nebo přeměně pobočného spolku.

l

§ 220

Určili stanovy,

že člensfuíje různého druhr1 vymezi záraveň práva a povinnosti spojené s jednotlivýrni
druhy členství.
(1)

&-..,

Vznik spolku

(2) Omezit práva nebo rozšířit povinno5fi spojené

s určit_ým druhem členstvílze jen za porlmínek určených

předem ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů.To neplati, má-li spolek k omezení práv nebo

rozšřenípovinnosť spravedlirný důvoď
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§

(1) Spolek wznilcí dnem

ápisu

do veřejného

rejsĚ;

(2) Náwh na zápis spolku do veřejného rejsřiku prdávajízakJadatelé nebo osoba určená ustavujici schůá,

(3) Nenili spolek do veřejného rejsřftu zapsáa
do třiceti dnů od podání náwhu na ápis a není-li v této
lhŮtě ani 1.yrlán6 162§odnuť o odmítnutí zápisu, považuje
se spolek za zapsaný do veřejného rejsťiku řicáť,_fm dnem

od porlánínáwhu.

§ 227

Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho ápis
do veřejného rejsříku odmítrut, použťise ustanovenr

Stanovy musí být uloženy v úplnémznění v sídle
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(2) Náwh stanov vypracuje a dalšízájemce o založe-

ní spolku svolá vhodným způsobem k ustavující schuzi
svolavatel. Spníwost a úplnost listiny pfftomných ověři
svolavatel nebo osoba jím pověřená.

Každý, kdo se dostaví na ustavující schuzi a splňuje
podminlqr pro členství ve spolkq se zapíšedo listiny přítomných, podepíšese k údaji o svém jménu a tyaliSti
nebo sídlu. Správnost a úplnost tistiny pňtomných ověří
svolatel nebo osobajím pověřená. PIať., že osoby zapsané
v listinč přítornných podaly řádnou přihlášku do spolku.
224

(1) Ustavujícíschůzi zahájí svolavatel nebo osoba
jím pověřená Sdělí ustavujícíschůzi počet přítomných
a senárú ji s jednáními, kíerá svolavatel v zájmu spolku
jž učinil. Dále navrbne ustawjící schůzi praviOla pio jeji
jednání a volbu předsedajícího i případných dalšíchčinovniků.
(2) Ustavujícíschůze volí členy těch orgánů, které

podle určenízákona a §tanov zvgl:rtmá.

(3) Ustawjící schůze přijímá usnesení většinou hla§ů
přitomných v době hlasování.

(a) Kdo hlasoval proti přijetí náwhu stanov, může
od přihtášky do spolku odstoupit. O tom musí být učiněn
záanamv iistině přítomných opařený podpisy odstupuji
cího a toho, kdo zámarn učinil.

§z25
Úeastní-li se ustavujícíschůze alespoň
hou schváiit stanovy podle § 218.

můžemit pníva a povinnosti a nabývat je v rozsabu určeném sfanovami hlavniho spolku a zapsaném ve veřejném

rejsťíku.

(2) Název pobočnéhospolku musí obsahovat

ři

osoby, mo-

přínač-

ný prvek nlázvu hiavního spolku a vyjádřit jeho vlastnas:
pobočnéhospolku.
§

229

(1) Pobočný spolek v"ádká dnem

§223

§

228

od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolet<

(1) Spolek 1ze založit i usnesením ustavující schůze
tvoficího se spolku. Na ustavujícíschuzi se obdobně pouájí ustanovení o členskéschuzi.

rejsříku.

ápisu do vďejnsj::

(3) Není-li roáodnutí o zápisu nebo o jeho c-"-:

_-

nUtí vydáno do řiceti dnů od podání návrhu ta z-:-_;
považuje se pobočný spolek za zapsaaý do r-ei.,:;:

rejsťíku.

_

(4) Zprávntch jednrání pobočného spolkrr lzr.,-i_.:,_-_
přede dnem jeho zápisu do veřejného rejsřfrra :e '-] r,: ,
spolek oprávněn a zavánán společně a neíoz.ii:-.:, : * ,-

bočným spolkem. Ode dne zápisu pobočaéhr
=_---" _
do veřejného rejsříku ručíhlavní spolek za čz...:-.
^-,-bočnéhospolku v rozsahu určenémsianor-ani
230

(l) Zrušením hiavního spolku se

spolek

§ 231
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(2) Hlavní spolek nezanikne dřive. q=ž :.:

všechny pobočnéspolky,
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(2) Náwh na ápis pobočného spolku do veřeizé:-rejstřftu podává htavní spolek.

§
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(1) Právní osobnost pobočnéhospolku se odvozuje

§ 222
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Ustavující schůze
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Pobočný spolek

spolku.
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o společnosti.

§ 221

&.,:]::

__,

§Ě:,.-*:::]
":_

ffil;.,.:
]áá:,,

",-;

§"*-;
&,

Občanslgi zákoník 89/2012 Sb.

§

,t-§

654 ěást

první

§

1fi

435 HLAVA ll - Osoby

,..-,,.;

členství
§ 232
(1) Neurď-li stanovyjinatq wiže se členstvi ve
§pothl
na osobu člena a nepřechrizí najeho pnívniho náshrpce.

(2) Je-li členem spolku pnávnickrá osoba, zasfupuje ji
§tatutlární orgán, ledaže právnicki osoba určíjiného á§tupce.

§

233

(1) Po vzniku spolku můžečlensťvív němvzniknout
pfijetím za člena nebo jiným způsobem určen;im stanovami.
(2)

v!,aň k zaplacení, ačkoli byl

§polkem dodatďně ve

na tento následek ve výzvě trpozorněn.

-_,_;

Kdo seuchálzí o členstvíve §polku, projevuje tím

§ 239

(1) Nernčí-listanovy něco jiného, můžespolek vyloučit člena, ktery závahtě porušil povinnost vyplývající

z

členstvía

v

přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani

po výzvě spolku. Yýzva se nevyžaduje, nelze-§ porušeni
povin:rosti odčinit nebo zpusobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
(2) Rozhodnutí o vyloučení se doručívyloučenému
členu.
§

240

jiný orgáq roáoduje o vylou-

(1) Ngurčí-listanovy

bfi viizán stanovami od okamžiku, kdy se stane členemspolku.

čeni člsila stafutánd orgán.

(3) O přijeť za čiena roáoduje
ni, jinak nejvyššíorgán spolku.

(2) Neurčí-listanovy jinak, můženáwh na vyloučení
podat v písemnéformě kterýkoli člen; v náwhu se uvedou

.r.ť,ii

§

orgrin určený §tanova-

okolnosti osvědčujíci důvod pro vyloučení. Člen, proti

234

Má se za to, že vznikem člensťvív pobočnémspolku
vmtká i členstvi v hlavním spolkr4 to platí i o zrániku

kterému náwh směřuje, musí mít příleátost se s návrhem
na vyloučení seznámit, ádat o jeho vysvětlení a uvést
i doložit vše, co mu je k prospěchu.

členství.

§
§

235

( ) Člen muže do patnácti dnů od doručeníroáodnuť v písemnéfomrě nawhnouq aby roáodnutí o jeho vyloučenípřezkoumala rczhodči komise, ledaže stanovy
určíjinýorgán,
1

§tanovy mohou určit qýši a splahost členskéhopříspěvkunebo určí,kter,ý orgán spolku určírnýši a splatnost
čle,nskéhopříspěvku a jalcým způsobem.
§

24l

236

(2) Pfislušný orgán zrušíroáodnutí o vyloučeníčlena, odporuje-li vyloučenízákonu nebo stanovám; roáod-

nuť o vyloučeníčlena můžezrušit i v jiných odůvodně-

seznam členů
(1) Vede-li spolek §ezní}m členů,stanovy urči, jalcým
způsoberr provádí v seanamu členůápisy avýmazy týlr,ajicí se členstvíosob ve spolku Sbnovy drále určí,jak bude
seznpm členůzpfistupněn, anebo že 4přístupněn nebude.

(2) Každý člen, a to i bývalý, obdržína svou žádost
od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze sealamu čleuůobsahujíci údaje o své osobě, popřípadě potwzeni, že §rto údaje byly vymazány. Namísto zerřelého
člena můžeo potvrzení požádatjeho manžel, dítě nebo
rodič, a není-li ádný z nic\ můžeo vydání potvrz eni žádat jiná osoba blízki nebo dědic, prokáží-li ájerr hodný
pnávní ochrany.

ných případech.

§ 242

Vyloučený člen můžedo

toto právo zalk6. Nebylo-Ii mu rozhodnutí doručeno,
můžečlen náwh podat do ťíměsíců ode dne, kdy se
o něm dozvěděl, nejdéle však dojednoho roku ode dne,
kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členstvívyloučenímzapsán do seznamu členů;jinak toto právo zániká.

(3) Seznam členůmůžebfi uveřejněn se souhlasem
všech členů,ktefijsou v něm zapsáni; při uveřejnění ueúplného seanífitu členůmusí být z něho patrné, že je neú-

plný.

ří měsícůod doručení

konečného roáodnutí spolku o svém vyloučenínavrhnout soudu, aby roáodl o neplatnosti vyloučeni; jinak

Organizace spolku
§ 243

Orgrány spolku jsou statutární orgán a nejvy,ššíorgán,

případně kontrolní komise, rozírodčíkomise a dalšíorgá-

zá§]kčlenství

ny rrrčenéve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku
pojmenovat libovolnč, nevzbudí-li trm klamrrý áojem

§ 237

Čle*strríve spolku

zaniká

ojejich povaze.

, vyloučením,

nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zá-

koně.

§ 238

Neurčí-listanovyjinak, zanikne člensM, pokud člen
aeuaplatí čle&§ký pfispěvek ani v pfiměřené lhůtě uíčsné

§

244

Stanovy určí,je-li statutiární orgrin kolektivní (výbor)
nebo individuální (předseda). Neurčí,-listanovy jinak,
volí a odvolává členy stafutrirního orgrinu nejvyššíorgin
spolku.
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§ 245
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příčídobrym mravům, nebo mění stanovy tah

§ 246
(1) Neurčí-listanovy funkčníobdobí členůvolených
orgánů §polku,je toto období pětileté.

Neurčí-listanovy jinalq mohou členovévolených

§

(3)

Neurčili stanovy jinak, použijíse pro svoláni,

zasedáni a rozhodování koiektivních oryánů §polku
§ 156 a § l59 odst. 2 a pfiměřeně téžustanoveni o člen-

ské schůzi-

§ 247

Nejvyššíorgán spolku
(1) Stanovy určí,kter,ý orgián j€ nejvyššímorgánem
spolku; do jeho působnosti zpravidla náležíwčit hlavni

zaměření činnosti spolkq roáodovat o změně stanov,
schv:ílit výsledek hospodaření §polku, hodnotit činnost
dalších orgínů§polku i jejiclr členůa roáodnout o aušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
(2) Je-li podle stanov statutární orgrán spolku i jeho
nejvyššímorgánem a není-li s to vykonávat působnost

po dobu delšínež jeden měsíc, můžealespoň pětina členů
spolku svolat shromiňděrrl všech členů§polku; na sbromažděnípřecbází působnost nejvyššíhoorgáau spolku.
To neplati, určí,-listanovy něco jiného.

(3) Neurčí-listanovy jina]í, je nejvyššímorgánem
spolku členská schůze; ustanovení § Z48 až 257 se
na členskou schůzi použijí,pokud sfanovy neurčíněco
jiného.

čtenstá schůze
§

248

*e*'_

250

:{;=:
Sta:re-; .: *,

(1) Kdo zasedáni svolal, můžejeodvolat

stejným 7působem, jakYm bylo svoliino.

eabi

méně než týden před oarámeným datem zaserii:i_ :.a:=-

di spolek členům,kteři se n3 aggdání dostar.ili
zvánky, účelněvynaložené náklady.

ecí:::,

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248. mĚže b_i: ..,:voláno či odloženo jen na náwh nebo se souhlasen:".i:.
kdo k němu dal podnět.

orgánů spolkt], jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat nribradní členy do nejbližšíhoa*rsedini orgánu příslušného k volbě.

#*"-"

á;- :;

omezovaly možnost členůse ho účastnir

ž.e jejich

obsah odporuje donucujícím u§tanovením zákona, §e hle_
dí, jako by nebylo pfijato. To plať i v pfipadě, že bylo
při_iato usnesení v záležitosfr, o které tento orgán nemá
pusobnost rozhodnout.

(2)

;š.*,*

(3) Místo a čas zasedání se určítak

Na usnesení členskéschůze nebo jiného orgiinu, které

5

'
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Každý členje opnivněn účastnit5g 2asg.lání z;ež:dovat i dostat na něm vysvětlení záleátostí spollu- -,.r-huje-li se'požadované vysvětleni k předmětrr zás;-::
členskéschůze. PožadujeJi člen na zasedá* si3.;::

o skutečnostech, které aíkon uveřejnit zakazuje aeb; _,:jichžpronazení by spolku 4pfuobilo váfuou újm::* -='::

(2) Určí-listanovy pfi úpravě různých druhů č1==:-,:
ve spolku, že je s určitým drubem členstvi spojn;,:*:
hlas poradní, nepřihliá se k tomuto hlasu pro úče11:i-

stavce

l.

&3--_

-

§:::

(i) Kdo zasedání zabáji, ověfi, zda je člen§ká §]:,;:.
schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zas;:=:

a pfipadně

i

dalších činovníků,vyžadují-lijejicb r,:i:_

stanovy.

(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho
=:=:
ohlášen, ledaže se členskíschůze t§nese na přeí::s:::
ukončenízaseďání.
(3) Zráleátosq která nebyla zařazena na pořad z;s= : , ní přijeho ohlášení, lze rozhodnoutjen za účastie _i3 !: jhlasem všech členůspolku oprávněrrýcb o ní hiasl..,::_

(2) Ze ápisu musí být patmé, kdo zaseďén: ---.,-:,:_
jalq kdy se konalo, kdo je zŇájů, kdo mu př;csr,-,,

jaké případné dalšíčinovníkyčlenská schůze zvo'lil:_
usneseni přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

;;.

(3)KažÁý člen spolku můženahlížet do zápisu ,e :;-

sedání za podminek určených stgnovami. Neurčí-jis-.: _vy jinalc lze toto pnívo vykonat v sídle §polku_

§'.:::

m;r
#=::
**-_"

"

§*
&,.ll*.

**--"

#*x

,sffi
b"*.-,-

L

ffi:::
*\::T
lk,,-.*,,,

*#š:
,*
_ -á**
he""*.**

*.?

*+&--
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§ 255

Dílčíčlenskéschůze
Stanovy mohou urči| že se zasedání člee:}j

§,*-

*š:::

§ 253

a

řad zasedáni proti rriávrhu uvedenému v podnětu zrrněněn

ř^,

§-T

schůze na nráklady spolku siám.

jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

sř:-

§252
(1) Členslcíschůze je schopna usnášet se ze :;še=
většiny členůspoiku. Usnesení přijímá většinouhlasi :]:nůpřítomnýchv době usnášení; každý člen májeder i::*.

(1) Statutámí orgán spolku zajistí ryhotoven:
=;.--_
ze zasedání do ťiceti dnů od jejího ukončení. \:::-". ::
moáté, vyhotoví ápis ten, kdo zasedání předse&. ..-!,:
koho tím pověřila členskii schůze.

(2) Je-li zasediiní svoláno podle § 248,múžebYt po-

§=:-

#ffi

(2) Statutární orgrin spolku svolá zasedání členské
schůze z podnětu alespoň ťetiny členůspolku nebo kontrolniho orgánu spolku. Nesvolá-li statutámí orgiin spolku
z"asedérrí členskéschůze do ťiceti dnů od doručenípodně-

(1) Zasedaní členskéschůze se svolá vhodaým způ_
sobem ve lhůtě určenéstanovami, jinak nejméně třicet
dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí bfi ďejmé misto, čas a pořad zasedání.

ih,-.

mu je poslrytnout.

§ 254

§ 249

&.-*5*

§=,

§ 251

(1) Členskou schuzi svolává k zasediiní statutánd orgrán spolku nejméně jedenkrát do roka.

tq můžeten, kdo podnět podal, svolat zasedáni členské

&^.,,

,{i_,

*

l§

s;:-;

fut**'".
':§.:.:i_:ř
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i{E

bude konat formou dílčíchčlenských schůzi, připadně
též,o kterych áleátostech tímto 4pusobem roáodnout
nelze. Připustí-li stanovy zaseďání dílčíchčlenshých
schůzí,určírovněž období, v němž se všechna zasedáni
musí konat. Pro schopnost usnášet se a pro pňjímání
usnesení se áčastněni členovéa odevzdané hlasy sčitaji.
§ 256

Shromáždění delegátů

važným zpusobem, má člen právo na přiměřené zadostiučiněni.
(2) Namítne-li to spole§ soud právo na zadostiučině-

ni členu spolkrr nepřizn{ nebylo-li uplatněno
a) v době stanovené pro pod.ini návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo
b) do ří měsícůode dne právní moci rozhodnuť o zamitnutí náwhq byl-li tento návrh zamítnutpodle § 260.

(1) §tanovy mohou arči7 že pusobnost členskéschů-

kontrolní komise

ze plní shromaždění delegátů.

{Z) Každý delegát musí být volen stejným počtem
hlasů. Není-li to dobře mofué, mohou stanovy určit pro

§ 262

(l) Zřidí-li stanovy kontrolní komisi,

vyžaduje se,

Náhradní zasedání členskéschůze

aby měla alespoň ři členy. Neurčí-listanovy jinalq volí
a odvolává členy kontolní komise členslcá schůze. Určí-li
stangvy, že členy konřolní komise jmenuje nebo odvolává stafutilmí orgán, nepřihlížíse k tomu.

(i) Není-li členslcíschůze na svém zasedání schopna
usnášet se, můžestatuiámí orgrin nebo teq kdo původní

(2) Neurči-li stanovy dalšíomezení, neni členství
v kontro]ní komisi slučitelnés členstvímve statutírním

volbu delegátů rorunnou odchylku.
§

257

zasedání svolal, svolat novou pozvii.lrkou ve lhůtě patnácti
dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na nábradní
zasedání. z paaňnlrl nusí být dejmé, že se jedná o náhradni zased;íní členskéschůze. Nrihradni zasedriní členské
schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne,
na který bylo zasedriní členskéschuze předtím svoláno.
(2) Na nabradním zasedání můžečlenski schuze jednatjen o záležitostech zařazených na pořad předchozího
zasedáni- Usnesení můžepfijmout za účastilibovolného
počtu členů,ledaže §tanoyy určíněco jiného.

(3) Roáoduje-li členslcíschůze na zasedáai dílčích
členských schůzínebo roáoduje-li namísto ni shromažděni delegátů, postupuje sepodle odstavců l a2 obdobně.

orgrínu spolku ani s funkci likvidátora.
§ 263

Kontolní komise dohlíá, jsou-li zÁ|eátosů spolku

řádně vedeny a vykonává-§ spolek činnost v souladu se

stanovarni a právními předpisy, nesvěří-liji stanovy další

působnost. ZjistiJi kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně §tatuáíní orgrán,jakož i dalšíorgány určenésta-

novami.
§ 264

V rozsahu působnosti kontrolní komise muže její po-

věřený člen nahlížetdo dokladů spolku a požadovat

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku

od členůdalších orgránů spolku nebo od jeho zamě§tnanců
vysvětlení k jednotlivým zileátostem.

§ 258

Rozhodčíkomise

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem
hodný pfiivní ochrany, můženawhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti roáodnuti orgánu spolku pro jeho ro?por
se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
§

259

Pnivo dovolat se neplatnosti roz;hodnuť zaniká do ří
měsícůode dne' kdy se nawhovatel o roáodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědě| nejpozději však dojednoho roku

§

265

Je-li ďízena roáodči komise, rozboduje sporné aileátosti naležejícído spolkové samospnávy v rozsahu určeném stanovami; neurčí-listanovy pusobnost rozhodčí komise, roáoduje spory mezi členem a spolkem o placení
členských přispěvku a přezkoumává roáodnutí o vyloučeníčlena ze spolku.
§ 266

§ 260

(1) Neurčí-listanovy jinalq má roáodčíkomise ťi
členy, které volí a odvolává členská schůze nebo shromáždění členůspolku.

(1) Soud neplatnost roáodnutí nevysloví, došlo-li
porušení rákona nebo stanov, anř to mělo ávažné
pnívnínásledlcy, a je-li v ájmu spolku hodném pnivní
ochrany neplatrost roáoduuť nevyslovit.

(2) Členem rozhodčí,komisemůžebýt jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobi jako čien statutárního orgánu nebo kontrolní komise. Nenavrhl-li nikdo vyslovení nepla§aosti volby člena

odpfijeť roáodnuti.

k

(2) Soud neplatnost roáodnutí nevysloví ani tehdy,
bylo-§ by tím podstatně zasaženo do práva ďetí osoby nabytého v dobré vře.
§ 261

(1) Porušil-li spolek zikJadni člensképravo člena zá-

rozhodčíkomise pro nedostatek bezúhonnosti, platí
s výbradou změny okofuností, žebyla zvolena beáhonná
osoba.

(3) Z činnosti rozbodčíkomise je vyloučen její člen"
jemuž okolnosti případu bráni nebo by mohly briinit roz-

bodovat nepodjatě.
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Řízení před roáodčíkomisí upravuje jiný právní

§

předpis.

§

Zrušení spolku

l

(1) Soud zrušíspoiek s likvidaci na náwh osoby, kte*
ránatommá opnívněný ájem, nebo ibez návrhuv případě, že spolek, ač byl na to soudem upozoměn,

a) vyvíjíčinnost zalcázanou v § 145,
činnost v rozporu s § 2l7,
b)

"yuíjí

c) nuť fietíosoby k členstvíve spolku, k účastinajeho
činnosti nebo kjeho podpoře, nebo
d) bnání členůmze spolku vystoupit.
(2) Ustanovení § 172 není dotčeno.

Likvidace spolku
§

(2) Likvid.átor vydá proti úhradě nrákladů soupis jmění každémučlenu, kter,ý o to poŽádrá,
§ 270

(1) Nelze-li povolat likvidritora jinalq jmenuje soud
likvidátorem i bezjebo souhlasu některeho z členůstatutánrího orgánu Není-§ to možné,jmenuje soud likvidátorem i bezjeho sonhlasu některého člena spolku.
(2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže
z firnkce odstoupit muže však navrbnout §oudu, abyjej
z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě
požadovat, aby funkci vykonával.
§ 271

Likvidátor 4enéžilikvidačni podstatrr pouze v tom

rozsahu, vjakém toje pro splnění dluhů spolku nezbytné.

§272
(1) Likvidátor naložís likvidačnim zustatkem podle
§tanov. Určí-§ stanovy spolku se statusem veřejné prospěšnosti, že má být likvidačnízůstatek použit k jinýnež veřejně prospěšným cílůrrr,nepŤihlíá se k tomu.

(2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle
stanov, nabídne likvi&ítor likvidačnízůstatek spolku
s účelemobdobným. Není-li to možné,nabidne likvidátor
likvidační zů§tatek obci, na jejimž uzemí má spolek sídlo.
Nepfijme-li obec nabídku do dvou měsícůnabývá §kvidačnízustatek kraj, na jebaž územímá spolek sídlo. Ziská-§ likvidačníástatek obec nebo }raj, použije jej jen
k veřejně prospěšnému cí[i.
§

273

Obdržel-li spolek účelověvinaaé plnění z veřejného
rozpočtu, ustanovení § 272 se nepoužije a likvidator naložís příslušnou čá§fi likvidačního růstatku podle roáod-

nutí příslušnéhoorgánu.

§ 275

Smlouva o fuzi obsahuje alespoň údaje o niizvu, sídle

a identifikující údaj každého ze áčastněných spolků

s uvedením, který spolek je zanikajícía kteď nástupnický, a roáodný de,lr.
§ 276

(l)

Smlouva o splyruť spolků obsahuje

, ,,.l

2re,

274

Zúčasfuěnésp otlcy uavínjismlouvu o fuzijako smlouvu o sloučeníspolků, nebojako smlouvu o splynuťspolku

i

ujednání

o stanovách nastupnického spolku.
(2) Dojde-li při sloučení ke změně stanov nastrrpnic-

kého spolku, obsahuje srnlouva o sloučeni také ujednáni

,.,

i&*

&
*]

*á§

ffi*;

§l-i
i*,.

-.-

§r*
.k

:

o této změně.
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269

(1) Při zrušení spolku s lilr:rridací sestaví likvidrátor
soupis jmění a zpfistupní jej v sídie spolku všem členům.

;&;

Fúze spolků

§ 267

§ 268
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§

z77

(1) Společně s náwhem srnlouvy o fuzi vyhotoví č]enové statutá,rních orgánů zučasbrěných spollni i zpé,,=

vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky *:=:
Zptávu lze vyhotovit i jako spoiečnou pro všechn1- ;;častněnéspolky.

{2) Zpráva vysvětlující hospoúířskéi prármí d-:,;:;,
,,-š:;.;::

a důsled}ry fuze nemusí blýt vyhotovena, jsou-§

členovézúčastrěnéhospolku členy jeho statuťárníL: :: :-;
kontrolniho orgánu 16!6 56rlhla5ili s tím všichni č.;::-. :
áčasnrěného spolku.
§ 278

Zasedání členskéschůze, kterému bude nárlb s=_,: ,vy o fuzi předložen ke schválení, musí ten, kdo je s,, ,: ,:-. ,
ohlásit nejméně řicet daů před jeho konánim Y té:: '-,:;:
musi být zpfistupněny všem členům
a) návrh smlouvy o fiírei,
b) stanovy nástupnického spolku,

c) :"ýkaz majetku

aávazki

všech áčastně:iý.i ;:.:],._

ne starší než šest měsícůa

d)zpráva vysvětlujícíhospo&ářské i pnárxl --a důsledky fuze,je-iijejí vyhotovení nutaé.
§

_,:

z79

(l) Zúčastněnéspollqy zveřejní nejméně *::: =;
před zased.ránim členskéschůze společné;j-:i]:.i];,.
v němž uvedou, jalcých spolkŮ se fiize týlrá a ;.:r_-i ,:;.: ,:i
se stane nristupniclo_fin spolkem.

(2) Není-li spolek příjemcem plnění z r==_,-:: _ :::počtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a _i:-_: -='-: . :
výše dluhů z,anedbatelná, po§tačí, pokud doruč. _-: i-.,::.,
zn,ámým věřitelům.
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280

Přihtásí-li věfitel áčastrěného §p*lk: ?::-::;-,. do šesti měsíců ode dne, kdy se zápisftne _.-;, .--_-_ :;--*
'
účinným,má pnívo na dostatečnou jisto*- ;;_;;'-- i: :, -
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