
Metodický list 
Registrace pobočných organizací ČMOS PŠ 

(organizačních jednotek ČMOS PŠ – ZOOS, OOJ a KOJ) 

 
V důsledku přijetí nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob došlo od 1. 1. 2014 k zásadní změně postupu při registraci 
nově vzniklých organizačních jednotek odborového svazu - v nové terminologii: nově vzniklých 
pobočných organizací ČMOS PŠ, tedy zejména nově vzniklých ZOOS. 
 
Nově vzniklá ZOOS je stále povinna v součinnosti s příslušnou OROS (KROS) zaslat na centrálu 
odborového svazu svůj evidenční list opatřený razítkem ZOOS dle vzoru předepsaného 
v Organizačním řádu ČMOS PŠ a podpisem předsedy ZOOS (příloha č. 1 tohoto listu); současně je 
ZOOS povinna zaslat na sekretariát ČMOS PŠ údaje vyžadované k provedení zápisu do spolkového 
rejstříku na k tomu vydaných tiskopisech (viz příloha č. 2-3 tohoto listu), neboť návrh na zápis nově 
vzniklé ZOOS do spolkového rejstříku podává od 1. 1. 2014 příslušnému soudu pouze ČMOS PŠ 
(sekretariát svazu) jako hlavní odborová organizace. 
 
Od 1. 1. 2014 tak ZOOS nově vznikají až dnem následujícím po dni, v němž bylo rejstříkovému soudu 
odborovým svazem doručeno oznámení o jejich založení. Den doručení je dán razítkem podatelny 
rejstříkového soudu, kam pověřený pracovník sekretariátu ČMOS PŠ oznámení o vzniku nové ZOOS 
osobně doručí (v případě potřeby může být na vyžádání kopie potvrzení zaslána e-mailem 
předsedovi nově vzniklé ZOOS). 
 
Poté co ČMOS PŠ obdrží od soudu oznámení o zápisu ZOOS a o přidělení IČ, předá pověřený 
pracovník sekretariátu ČMOS PŠ kopii oznámení předsedovi nově vzniklé ZOOS. 
 
Obdobně je třeba postupovat i v opačném případě tj. zrušení pobočné organizace ČMOS PŠ (ZOOS, 
OOJ). Při ostatních povinných úkonech, jako je hlášení změn sídla, názvu či statutárního orgánu 
apod., podává ZOOS požadavek na uvedené změny na tiskopisech k tomu určených (viz například 
http://www.skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/5) opět na sekretariát ČMOS PŠ; podání 
požadovaných změn k zápisu u rejstříkového soudu potvrdí pověřený pracovník sekretariátu 
příslušné ZOOS, popř. nadřízené OROS, KROS. Provedení změny již hlášeno nebude, neboť do 
evidence vedené ve spolkovém rejstříku je možné nahlížet přes internetové stránky www.justice.cz. 
 
Nově vzniklá ZOOS zašle bez zbytečného odkladu na centrálu následující přílohy v originálu: 
- evidenční list ZOOS (opatřený razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS); 
- oznámení o vzniku ZOOS (čitelně vyplněné, opatřené razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS); 
- usnesení z ustavující členské schůze 
popř. další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá (rovněž v originále nebo ověřených kopiích). 

 
Dříve založená ZOOS bez registrace (bez přiděleného identifikačního čísla), dále jen ZOOS bez IČ je 
povinna v co nejkratší době zažádat o zápis do spolkového rejstříku opět prostřednictvím ČMOS PŠ 
(sekretariátu svazu). K provedení zápisu musí ZOOS bez IČ zaslat evidenční list s razítkem a podpisem 
předsedy ZOOS a usnesení z ustavující členské schůze, které opatří datem korespondujícím s datem 
podání žádosti o zápis (např. v červnu 2015 podává ZOOS bez IČ žádost o zápis a datum ustavující čl. 
schůze na usnesení bude v květnu 2015, přestože ZOOS bez IČ vznikla ve skutečnosti třeba 10. 4. 
1997. Datum skutečného vzniku ZOOS zůstává v evidenci svazu a nemá na něj vliv datum zápisu ve 
spolkovém rejstříku). 



Poté co ČMOS PŠ obdrží od soudu oznámení o zápisu ZOOS a o přidělení IČ, předá pověřený 
pracovník sekretariátu ČMOS PŠ kopii oznámení předsedovi ZOOS buď prostřednictvím nadřízené 
OROS (KROS) nebo přímo na ZOOS. 
Teprve poté, co je dříve vzniklá ZOOS bez IČ zapsána ve spolkovém rejstříku a má tedy přiděleno 
již i vlastní IČ, má povinnost hlášení při změnách sídla, názvu či statutárního orgánu, nebo při 
zrušení, sloučení apod. příslušnému soudu prostřednictvím ČMOS PŠ (sekretariátu svazu), jehož 
pověřený pracovník podání změn žádající ZOOS potvrdí. 
 
Dříve vzniklá ZOOS bez registrace tj. bez přiděleného IČ zašle na centrálu následující přílohy 
v originálu: 
- evidenční list ZOOS (opatřený razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS); 
- usnesení z ustavující členské schůze 
popř. další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá (rovněž v originále nebo ověřených kopiích). 

 
Povinnosti OROS, KROS 
Všechny stávající OOJ a KOJ registraci dle předchozích předpisů (na ČSÚ nebo ministerstvu vnitra) 
již provedly a mají přiděleno vlastní identifikační číslo. Předsedové OROS a KROS by si měli ve 
spolkovém rejstříku on-line ověřit správnost zápisu své organizační jednotky, v případě potřeby 
oprav či dodatečných změn sídla jsou povinni opět prostřednictvím ČMOS PŠ (sekretariátu svazu) 
provést hlášení těchto požadovaných změn. K provedení zašlou na sekretariát svazu originál zápisu 
(usnesení) z jednání oblastní rady, která o změně rozhodla, popř. přiloží k zápisu příslušný tiskopis 
(viz http://www.skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/5– intranet). 
 
Při zrušení OOJ (slučování) 
OROS zasílá na ČMOS PŠ (sekretariát svazu) originál usnesení (zápisu) z oblastní konference o 
sloučení OOJ a následném zrušení, popř. přikládá příslušný tiskopis k oznámení změn v OOJ – 
sloučení s jinou OOJ. Poté co ČMOS PŠ obdrží od soudu oznámení o výmazu OOJ, předá pověřený 
pracovník sekretariátu ČMOS PŠ kopii oznámení předsedovi nástupnické OROS (KROS). 
 

POZOR: Před podáním žádosti o zrušení na sekretariát svazu je třeba přímo ve spolkovém rejstříku 
ověřit přesný název a sídlo a správné IČ rušené - slučované OOJ, aby mohl být výmaz řádně 
rejstříkovým soudem proveden. 
 
OROS (KROS) při změně názvu, sídla nebo zrušení (sloučení), zašle na centrálu následující přílohy 
v originálu: 
- usnesení (zápis) z jednání OROS (KROS) nebo z jednání oblastní konference, která o sloučení 
zrušení OOJ rozhodla 
popř. další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá (rovněž v originále nebo ověřených kopiích). 

 
Celou agendu registrace pobočných organizací ČMOS PŠ u Městského soudu v Praze zajišťují 
pracovníci sekretariátu svazu – kontakt: tel. 234 130 200, mobil: 606 717 409,  
e-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 
 
Přílohy: 
- evidenční list ZOOS – příloha č. 3 OŘ 
- oznámení o vzniku ZOOS – příloha č. 4 OŘ 
- VZOR usnesení z ustavující členské schůze 
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