Přijetí nového občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob (nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2014); a
vliv této nové právní úpravy na právní postavení a povinnosti odborových
organizací
I
Výchozí stav, před přijetím výše uvedených zákonů
Právní úprava postavení odborového svazu a jeho organizačních jednotek byla
obsažena v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který v § 2 odst. 1 a 3
stanovil:
„odst. 1: Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná
občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dál jen „sdružení“) a sdružovat se v
nich.
odst. 3: Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou
státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.“
Pokud tedy zákon v dalším textu používal pojem (legislativní zkratku) „sdružení“
vztahoval se i na odborové organizace, pokud pro ně neplatilo zvláštní ustanovení.

V § 6 odst. 2 písm. e) zákon č. 83/1990 Sb., stanovil, že k návrhu na registraci
sdružení se připojí Stanovy, v nichž musí být uvedena mj. i „ustanovení o
organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým
jménem“. Stanovy ČMOS PŠ přijaté na 1. řádném sjezdu ČMOS PŠ obsahovaly v čl.
29 ustanovení o právní subjektivitě organizačních jednotek odborového svazu,
kterými byly zemské rady, oblastní rady a základní organizace svazu.

Novelou zákona č. 83/1990 Sb., provedenou zákonem č. 300/1990 Sb. (účinnost od
19. 7. 1990) byl do zákona vložen nový § 9a) tohoto znění:
„(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou
dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen
návrh na její evidenci.
(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně
ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a
3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
nevztahují.“
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Z uvedené právní úpravy, která byla v platnosti až do 30. 6. 2010 vyplývají tyto
závěry (které jsou právně významné i po 1. 1. 2014, kdy nabývá účinnosti nový
občanský zákoník):
- Zákon rozlišoval sdružení jako právnickou osobu a organizační jednotky sdružení,
které (tyto jednotky) jednají svým jménem a mají tedy také postavení právnické
osoby. Toto rozlišení platí i pro odborové organizace, kde (aplikováno na ČMOS PŠ)
odborovou organizací se rozumí odborový svaz a organizačními jednotkami
odborového svazu ty organizační jednotky, které budou vymezeny ve stanovách.

- Ustanovení o vzniku odborové organizace jako právnické osoby (§ 9a) odst. 1) a
o evidenci odborové organizace (§ 6 odst. 2, § 7 odst. 1, § 9 odst. 2) se vztahovala
na odborový svaz a nikoliv na jeho organizační jednotky.

- Vznik organizačních jednotek jako právnických osob a jejich evidence byla
upravena Stanovami odborového svazu. Podmínkou vzniku organizační jednotky
odborového svazu jako právnické osoby tedy nebylo oznámení ministerstvu vnitra o
jejím založení a návrh na její evidenci. Postačující podmínkou vzniku byla registrace
u odborového svazu.
x x x

Samostatným problémem je přidělování identifikačního čísla (IČ) odborové
organizaci (odborovému svazu) a jejím organizačním jednotkám, které jsou
právnickými osobami.

Přidělování IČ upravuje zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. IČ se
přiděluje každému ekonomickému subjektu, kterým je právnická osoba, bez ohledu
na její obsah činnosti. IČ odborovým organizacím přiděloval Český statistický úřad, a
to do 31. 12. 2000 (následně došlo ke změně provedené zákonem č. 411/2000 Sb.,
kterým byla do § 22 odst. 1 zákona o státní statistické službě vložena nová písmena
c) a d). V současné době přiděluje IČ Ministerstvo vnitra. Důležité je ustanovení § 21
odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., že „IČ slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického
subjektu a má pouze evidenční význam“. V § 26 odst. 2 zákona se pak stanoví:
„(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že podle § 22 odst. 5 a 7
neohlásí vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání
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do registru Českému statistickému úřadu nebo neohlásí změnu uvedených
skutečností.“
Za tento správní delikt může být uložena pokuta do 50 000 Kč.

ČMOS PŠ jako právnická osoba i organizační jednotky ČMOS PŠ, které jsou
právnickými osobami, měly tedy žádat o přidělení IČ. Pokud tak neučinily, zanedbaly
zákonnou povinnost a mohly by být sankcionovány. Podstatná pro právní postavení
a působnost organizačních jednotek ČMOS PŠ, a to zejména pro ZOOS, je
skutečnost, že nepodání žádosti o přidělení IČ je sice pochybením, které však nemá
vliv na existenci právnické osoby, která žádost nepodala. ZOOS, která je řádně podle
Stanov evidována v ČMOS PŠ, je právnickou osobou s plnou kompetencí působit u
zaměstnavatele podle § 286 zákoníku práce, a to i v případě, že nemá přiděleno IČ.

Ke změně právní úpravy týkající se odborových organizací a jejich organizačních
složek došlo s účinností od 1. 7. 2010 a 30. 12. 2010. O těchto změnách byla podána
všem příslušným subjektům v rámci ČMOS PŠ informace.
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II
Změny v právním postavení a povinnostech odborových organizací v důsledku
přijetí nových zákonů
Zásadní změny od 1. 1. 2014 souvisejí s nabytím účinnosti
- nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), dále NOZ
- zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

III
Základní informace o použití NOZ pro odborové organizace
NOZ stanoví v § 3046 odst. 1, že odborové organizace a jejich organizační jednotky
evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., se považují za odborové organizace a jejich
pobočné organizace podle tohoto zákona. Tímto ustanovením je výslovně potvrzen
status všech odborových organizací a jejich organizačních jednotek existujících ke
dni 31. 12. 2013 i pro období od 1. 1. 2014 a zákon nevyžaduje žádné právní jednání
k přechodu na nový právní stav. NOZ přiznává odborovým organizacím postavení
právnické osoby svého druhu (sui generis) odpovídající jejich specifické povaze, když
v § 3025 odst. 1 stanoví, že se ustanovení NOZ o právnických osobách a spolku
použijí na odborové organizace přiměřeně, jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje
jejich povaze zástupců zaměstnanců podle mezinárodních smluv, kterými je ČR
vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se
sdružovat. Odborové organizace si tedy i z hlediska NOZ zachovávají jistou
samostatnost, a to jako zvláštní formy právnických osob vedle spolků. V § 3025 odst.
2 NOZ se pak stanoví, že odborové organizace a jejich pobočné organizace vznikají
dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci
oznámení o jejich založení. Tímto příslušným orgánem veřejné moci je rejstříkový
soud (§ 121 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). V právní úpravě účinné od 1. 1. 2014
se nově používá pojem „pobočná organizace odborové organizace“ namísto pojmu
„organizační jednotka odborové organizace“. Tyto „pobočné organizace“ mohou být
právnickými osobami se všemi důsledky předvídanými NOZ a zákonem č. 304/2013
Sb. V ČMOS PŠ jsou těmito pobočnými organizacemi krajské organizační jednotky,
oblastní organizační jednotky a základní organizace odborového svazu a také na ně
se přiměřeně použije ustanovení NOZ o právnických osobách a spolku a rovněž se
na ně aplikuje zákon č. 304/2013 Sb.
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Zásadní záležitosti činnosti odborových organizací, vnitřní organizační struktury,
vztahů, práv a povinností členů, vzniku, změn a zániku odborových organizací a
jejich pobočných organizací bude i nadále možno upravovat Stanovami. Pokud
úprava některých záležitostí se nestane obsahem Stanov, budou aplikována ta
ustanovení NOZ o právnických osobách a spolku, která jsou pro odborové
organizace použitelná ve smyslu § 3025 odst. 1 NOZ.

IV
Použití zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob na odborové organizace
Podle § 120 NOZ se právnické osoby zapisují do veřejných rejstříků, jejichž právní
úpravu obsahuje jiný právní předpis (tímto předpisem je zákon č. 304/2013 Sb.).
Mezi veřejné rejstříky patří i spolkový rejstřík (§ 1 odst. 1 zákona) a veřejné rejstříky
(tedy i spolkový rejstřík) vede rejstříkový soud (§ 1 odst. 4). Rejstříkový soud vede
pro každou zapsanou osobu zvláštní složku; součástí veřejného rejstříku je Sbírka
listin. Pro odborové organizace a jejich pobočné organizace jsou důležitá ustanovení
§ 26 a § 28 zákona č. 304/2013 Sb., kde je uvedeno:
„§26
(1) Do spolkového rejstříku se zapisují
a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace
zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“),
b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní
odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace
zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) a
c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.

(2) Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b) podává
spolek podle odstavce 1 písm. a).“

„§ 28
Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 26.“

Pro odborovou organizaci, konkrétně pro ČMOS PŠ z toho vyplývá:
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- do spolkového rejstříku se zapisuje ČMOS PŠ a také jeho pobočné organizace (to
je organizační jednotky uvedené v čl. 14 Stanov)
- návrh na zápis ve věcech svých pobočných organizací (organizačních jednotek
včetně ZOOS) podává ČMOS PŠ. To znamená všechny údaje, které mají být
zapsány, oznámí pobočné organizace sekretariátu ČMOS PŠ.
- návrh na zápis je nutno podat nejen v případě, že se zapisují nové skutečnosti
(např. vznik ZOOS), ale i v případě změn zapisovaných skutečností (např. změna
sídla či názvu ZOOS) nebo při výmazu zapisovaných skutečností (např. zrušení
ZOOS).
- všechny skutečnosti, které se zapisují a které je třeba hlásit sekretariátu ČMOS
(včetně změn a zániku) jsou uvedeny v zákoně č. 304/2013 Sb., a budou pro účely
aplikace zákona v podmínkách ČMOS PŠ ještě sděleny v další části tohoto
materiálu.
- všechny zapisované skutečnosti je nutno sdělovat sekretariátu ČMOS PŠ bez
zbytečného odkladu.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení zákona č. 304/2013 Sb. a úkoly, které
z nich pro ČMOS PŠ vyplývají.
„§ 121 odst. 1 Odborové organizace a jejich pobočné organizace vznikají dnem
následujícím po dni, v němž bylo rejstříkovému soudu doručeno oznámení o založení
této právnické osoby.“

Výklad: Toto ustanovení bude od 1. 1. 2014 aplikováno na vznik nových pobočných
organizací ČMOS PŠ. Zejména půjde o založení nových ZOOS. Doručení oznámení
rejstříkovému soudu bude mít konstitutivní účinky, to je bude s ním spojen vznik nové
pobočné organizace jako právnické osoby. Dosud k tomu stačil zápis do rejstříku
ČMOS PŠ a oznámení o vzniku ZOOS na Ministerstvo vnitra mělo jen evidenční
význam.

„§ 122 odst. 2 „Osoba zapsaná do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem.

odst. 3 Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto
zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve
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výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná
lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí
právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.“

§ 125 „(1) Evidence občanských sdružení, odborových organizací, organizací
zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým
jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto
zákona.

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona v elektronické podobě o občanském sdružení, jeho organizační jednotce,
odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci a její pobočné organizaci,
organizaci zaměstnavatelů, mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a její pobočné
organizaci údaje o
a) názvu,
b) číslu registrace,
c) identifikačním číslu osoby,
d) dni vzniku,
e) právní formě a
f) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o
adrese v základním registru územní identifikace.

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez
řízení; tímto zápisem je splněna povinnost podle § 3045 odst. 2 občanského
zákoníku.“
Výklad: Ustanovení § 122 odst. 2 je nutno chápat ve vzájemné souvislosti s § 125
odst. 1. To znamená, že v případě odborových organizací a jejich organizačních
jednotek s právní subjektivitou bude jejich evidence vedená Ministerstvem vnitra
podle zákona č. 83/1990 Sb. považována za spolkový rejstřík podle zákona č.
304/2013 Sb.

7

Z citovaných zákonných ustanovení lze vyvodit, že všechny organizační jednotky
ČMOS PŠ, které byly v evidenci Ministerstva vnitra ke dni 31. 12. 2013, jsou zapsány
„automaticky“, aniž musí cokoliv činit, do spolkového rejstříku jako pobočné
organizace ČMOS PŠ

Z ustanovení § 125 odst. 3 pak vyplývá, že údaje, které rejstříkový soud převezme
o odborových organizacích ze základního registru osob, zapíše bez řízení; tímto
zápisem je splněna povinnost podle § 3045 odst. 2 občanského zákoníku. Na
odborové organizace, které existují ke dni 1. ledna 2014 tak nedopadá
povinnost činit kroky stanovené v § 3045 odstavci 2 nového občanského zákoníku,
tj. povinnost uložená statutárním orgánům hlavního spolku „podat do tří let ode dne
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku návrh na zápis pobočného
spolku pod pohrůžkou sankce, že posledním dnem této lhůty právní osobnost
pobočného spolku zaniká.“ Tuto povinnost splní za tyto odborové organizace
společně Ministerstvo vnitra a rejstříkové soudy v rámci předání evidence podle §
125 odst. 2 rejstříkového zákona. Na nově vzniklé odborové organizace a jejich
pobočné organizace ode dne účinnosti nového občanského zákoníku již tato
povinnost nedopadá, vzhledem k tomu, že jde o přechodné ustanovení související
výlučně s převedením stávající evidence vedené Ministerstvem vnitra na rejstříkové
soudy.
Jak postupovat v případě nově vzniklých právnických osob podrobených povinnosti
evidence ve veřejném rejstříku a povinností stávajících osob oznamovat změny
v zapsaných údajích bude uvedeno dále.

x x x

Přechodná ustanovení zákona č. 304/2013 Sb. předpokládají, že v předchozím
období existoval stav odpovídající tehdy platné právní úpravě a neřeší jak
napravovat chyby a nedostatky v postupu odborových organizací a jejich
organizačních jednotek spočívající v neplnění povinností ohlásit svůj vznik, požádat o
přidělení IČ, oznámit změny v zapisovaných údajích, svoje rozhodnutí o zrušení atd.
Názory jak řešit takové problémy se mohou lišit a neexistuje žádný orgán, který by
závazně určil „co s tím“.
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Problémy, jak je známe v ČMOS PŠ, se týkají především ZOOS - podle nové
terminologie jedné skupiny pobočných organizací ČMOS PŠ. Právní úprava účinná
od 1. 1. 2014 předpokládá, že všechny ZOOS existující k 31. 12. 2013 jsou
v evidenci Ministerstva vnitra.
Proč se z tohoto předpokladu vychází a jak se ZOOS (a další organizační jednotky)
vlastně do evidence Ministerstva vnitra měly dostat – na to odpovídá ministerstvo
vnitra v dopise ČMOS PŠ ze dne 4. 2. 2010, kde uvádí, že „údaje o všech
organizačních jednotkách oprávněných jednat svým jménem vzniklých před účinností
nové právní úpravy (to je před 1. 7. 2010) budou do příslušného agendového
informačního systému převzaty z dosavadní evidence Českého statistického úřadu“.
Pokud právnická osoba (v případě ČMOS PŠ tedy např. jeho ZOOS) v evidenci
Českého statistického úřadu nebyla, protože nepožádala o přidělení IČ, nedostala se
následně ani do informačního systému Ministerstva vnitra a nyní po 1. 1. 2014 tedy
ani nebude předána příslušným rejstříkovým soudům (jak předpokládá § 125 odst. 2
zákona č. 304/2013 Sb.).
Tento problém bude ale existovat i u právnických osob (v případě ČMOS PŠ u
ZOOS), které vznikly po 1. 7. 2010 a neoznámily Ministerstvu vnitra svůj vznik.

Zřejmě tedy bude nutno postupně řešit situaci, že v rámci ČMOS PŠ existují
právnické osoby – konkrétně ZOOS, které sice vznikly registrací do registru ČMOS
PŠ v souladu se Stanovami ČMOS PŠ, ale nejsou nikde jinde zaevidovány, nebylo
jim přiděleno IČ a nedostanou se ani do evidence rejstříkového soudu.
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V
Vzory oznámení pobočných organizací ČMOS PŠ o údajích vyžadovaných pro
zápis do spolkového rejstříku
Úvodní poznámka:
Vzor byl zpracován pouze pro ZOOS. Při plnění evidenčních povinností týkajících se
KOJ a OOJ se bude postupovat individuálně v součinnosti se sekretariátem ČMOS
PŠ. Podle tohoto vzoru budou postupovat ZOOS
a) – založené po 1. 1. 2014
b) – existující již před 1. 1. 2014, v nichž dochází ke změnám v zapisovaných
skutečnostech.
ZOOS zašlou potřebné údaje na sekretariát ČMOS PŠ, který je bude předávat
rejstříkovému soudu. Vedle dále uvedených údajů zašlou ZOOS i dokumenty, které
se zakládají do Sbírky listin.
Veřejný rejstřík (včetně spolkového rejstříku, kam se zapisují odborové organizace a
pobočné organizace odborové organizace) vede rejstříkový soud. Pro ČMOS PŠ a
jeho pobočné organizace je rejstříkovým soudem Městský soud v Praze, pracoviště
Slezská 9, 120 00 Praha 2.
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1) Oznámení o vzniku ZOOS – založené po 1. 1. 2014
- název ZOOS
- sídlo ZOOS
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- den založení – uvede se den konání ustavující schůze
- název statutárního orgánu – uvede se buď „předseda“ nebo „výbor v počtu …
členů“
- předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána
- název, sídlo a IČ hlavního spolku,
uvede se: „Odborová organizace: Českomoravský
odborový svaz pracovníků školství se sídlem nám. W. Churchilla 1800/2, 113 59
Praha 3, IČ 49278002“
Dokumenty pro Sbírku listin (ZOOS je zašle současně s výše uvedenými údaji).
- usnesení ustavující schůze ZOOS – v usnesení se uvede alespoň:
„den a místo konání, počet účastníků;
ustavující schůze počtem … hlasů rozhodla o
založení ….. název ….., která požádá Českomoravský odborový svaz pracovníků
školství o registraci jako pobočné organizace tohoto odborového svazu“.
- další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá, má-li na tom právní zájem.

2) Oznámení o změně skutečností zapisovaných do spolkového rejstříku
Tento vzor použijí ZOOS vzniklé před 1. 1. 2014 i po tomto termínu
Typy změn
2.1. Změna názvu ZOOS
- dosavadní název ZOOS
- nový název ZOOS
- sídlo ZOOS
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán – uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o změně názvu rozhodla

2.2. Změna sídla ZOOS
- název ZOOS
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- dosavadní sídlo ZOOS
- nové sídlo ZOOS
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán – uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o změně sídla rozhodla

2.3. Změna statutárního orgánu:
- jméno a sídlo ZOOS
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- změna statutárního orgánu – uvede se „dne … rozhodla členská schůze ZOOS, že
ruší výbor ZOOS a volí předsedu ZOOS jako statutární orgán
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o změně rozhodla.

2.4. Změna spočívající v přeměně právnické osoby, kterou je ZOOS.
Výklad: přeměna právnické osoby (ZOOS) spočívá zejména v
-

sloučení – (ZOOS zaniká a přičleňuje se k jiné ZOOS, která zůstává a
zanikající ZOOS absorbuje)

-

rozdělení ZOO – ZOOS zaniká a místo ní vznikají ZOOS nové
- ZOOS zůstává, pouze se od ní část odděluje a tato část
dává vzniknout nové ZOOS.

Jsou i jiné možnosti tzv. „fúzí“ předvídané novým občanským zákoníkem. Pokud by
k tomu mělo dojít, bude řešeno individuálně přes sekretariát ČMOS PŠ.

2.4.1. Sloučení ZOOS s jinou ZOOS (informace podají společně zrušovaná i dále
existující nástupnická ZOOS)
Zrušovaná (slučovaná) ZOOS
- název
- sídlo
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
12

- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o zrušení ZOOS a sloučení
s jinou ZOOS rozhodla

Nástupnická ZOOS, s níž se zrušená ZOOS sloučila
- název
- sídlo
- právní forma, uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- na nástupnickou ZOOS přechází jmění spočívající v …..
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o sloučení s jinou ZOOS
rozhodla

2.4.2. Rozdělení ZOOS (informace podají společně zrušovaná – to je rozdělovaná
ZOOS a nové nástupnické ZOOS)
Zrušovaná (rozdělovaná) ZOOS)
- název
- sídlo
- právní forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o zrušení ZOOS a jejím
rozdělení rozhodla

Nástupnické ZOOS, které jsou založeny po rozdělení ZOOS
- název
- sídlo
- právní forma, uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- den založení – uvede se den konání ustavující schůze
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- na nástupnické ZOOS přechází jmění spočívající v ….
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůzí nástupnických ZOOS a založení
těchto ZOOS.
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2.4.3. Odštěpení ZOOS (informaci podají společně nově založená ZOOS a původní
dále existující ZOOS, od níž se nově založená ZOOS odštěpila)
Původní ZOOS (která dále existuje)
- název
- sídlo
- právnická forma – uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze, která o odštěpení části ZOOS
rozhodla

Nástupnická ZOOS, která byla založena po odštěpení části původní ZOOS
- název
- sídlo
- právní forma, uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- den založení – uvede se den konání ustavující schůze
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- na nástupnickou ZOOS přechází jmění spočívající v ….
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze nástupnické ZOOS o založení této
ZOOS.

3) Zrušení ZOOS s likvidací, to je bez právního nástupce (informaci podá tato
zrušovaná ZOOS)
- název
- sídlo
- právní forma, uvede se „pobočná organizace odborové organizace“
- přidělené IČ
- statutární orgán, uvede se „předseda“ nebo „výbor“
- vstup do likvidace, jméno a adresa likvidátora
- ukončení likvidace
- pro Sbírku listin bude přiloženo usnesení schůze o zrušení ZOOS.

14

