
Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z. s.  

U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 45768811 

zapsán u Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 3466 

 

NÁVOD: JAK ZALOŽIT SPOLEK 
 

1. Vymyslete název zakládaného spolku. Název musí obsahovat slova „zapsaný spolek“ popřípadě 

postačí zkratka „z. s.“. Příklad: Střelci, z. s. nebo IPSC Horní Dolní, zapsaný spolek 

 

2. K založení spolku musíte mít alespoň 3 osoby. Jaké tři osoby to budou, je pouze na Vás. Nicméně 

se musí jednat o osoby, které budou ochotny být součástí spolku a z nichž se min. jedna bude ochotna 

stát statutárním orgánem. Návrh k rejstříkovému soudu musí být podán bez zbytečného odkladu 

po založení spolku. 

 

3. Spolek vzniká okamžikem zápisu do spolkového rejstříku příslušného krajského soudu. Příslušným 

rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má spolek sídlo. Pokud má spolek sídlo v Praze či 

Středočeském kraji, je příslušným soudem Městský soud v Praze. 

 

4. Spolek lze založit shodou zakladatelů o obsahu stanov nebo přijetím stanov na ustavující schůzi 

(zápis z ustanovující schůze je přílohou tohoto návodu).  

 

5. V dnešní elektronické době bude zapotřebí vyplnit žádost o zápis do rejstříku nejdříve prostřednictvím 

elektronického formuláře na následujícím odkazu: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?0  

a. Do kolonky „typ podávaného návrhu“ vyberte PRVOZÁPIS 

b. Do kolonky „požadovaná právní forma“ vyberte: SPOLEK 

 

6. Formulář je interaktivní a dále Vás všemi kroky relativně přehledně provede. 

 

7. K úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku musíte následně spolu s vytištěným a úředně ověřeným 

návrhem (viz formulář v bodě 6) na PRVOZÁPIS spolku do spolkového rejstříku svému místně 

příslušnému krajskému (či městskému) soudu dodat ještě následující dokumenty (veškeré níže uváděné 

dokumenty jsou přílohou tohoto návodu). Dodání dokumentů rejstříkovému soudu je možné 

prostřednictvím datové schránky, osobně nebo poštou: 

a. Stanovy Vašeho spolku (doporučuji, v případě, že nemáte představu, jak by měly 

stanovy vypadat, podívat se do veřejného rejstříku na spolek, který má podobný 

předmět a cíl činnosti (u vás to bude zpravidla jiný IPSC spolek) a inspirovat 

se obsahem jeho stanov. Stanovy spolku najdete na stránce Sbírky listin zde:  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Tam po zadání IČO požadovaného spolku na stránce 

rozkliknete sbírku listin, ve které budou stanovy uloženy (nebo by alespoň měly být).  

Stanovy musejí obsahovat alespoň: název spolku, sídlo spolku, účel spolku, určení 

statutárního orgánu, práva a povinnosti členů spolku, případně určení způsobu, kterým 

jim budou práva a povinnosti vznikat. 

b. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (tuto listinu budete potřebovat úředně 

ověřenou a zpravidla po Vás tam, kam to půjdete ověřit, budou chtít výpis z katastru 

nemovitostí, aby se přesvědčili, že tomu tak skutečně je). viz PŘÍLOHA 1 

c. Výpis z katastru nemovitostí k doložení vlastníka nemovitosti (jak je uvedeno výše, 

někde to po Vás budou vyžadovat, jinde nikoliv). Pro příklad máte v přílohách ukázku 

výpisu. viz PŘÍLOHA 2 

d. Zápis z ustavující schůze, jehož součástí je listina přítomných osob. viz PŘÍLOHA 3 

e. Souhlas a čestné prohlášení o způsobilosti statutárního orgánu (i tato listina bude 

muset být opatřena úředně ověřeným podpisem). - viz PŘÍLOHA 4 

 
Za zápis spolku do spolkového rejstříku se nehradí žádný soudní poplatek. 

 

Po provedení všech výše uvedených kroků už pouze očekáváte na adrese sídla (pokud nemáte zřízenou 

datovou schránku), až dorazí usnesení od soudu, že zápis byl schválen a bylo Vám přiděleno IČO 

(identifikační číslo osoby). V případě, že by návrh trpěl vadami či nedostatky, soud Vás vyzve v určité 

lhůtě k jejich odstranění. Pokud jste došli až sem, máte vyhráno a máte SPOLEK. 

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

