
INFORMACE K POSTUPU PO VOLBÁCH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 

POBOČNÝCH SPOLKŮ SH ČMS (starostů sborů a okrsků) 

V souvislosti s dotazy, které se týkají toho, že dojde u členů statutárního orgánu k zániku 

funkce uplynutím období, na které byli zvoleni, a zároveň někteří budou zvoleni znovu do 

funkce, sdělujeme následující stanovisko: 

Tento problém byl konzultován i s Městským soudem v Praze.  

Dle § 25 zákona o veřejných rejstřících se do veřejného, tedy i spolkového rejstříku zapíše 

název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a 

sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, 

osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu 

jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, 

také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, 

osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje.,  

Tj. zapisuje se také nová volba stávajících statutárních zástupců (starosty sborů a 

okrsků), aby bylo zřejmé, od kdy začalo nové funkční období. 

 

K zápisu je potřeba doložit v listinné podobě: 

- Čestné prohlášení k výkonu funkce společně se souhlasem zapisované osoby do 

spolkového rejstříku, podpis osoby je potřeba úředně ověřit.  

- Výpis valné hromady sboru, na které k volbě došlo.(není potřeba tiskopis úředně 

ověřovat) 

Oba tiskopisy jsou přílohou: Souhlas se zápisem + Čestné prohlášení statutárního zástupce č.  

1a), b) (sbor, okrsek)  

Výpis valné hromady sboru/okrsku č. 2a), b) (sbor, okrsek). 

 

 

S ohledem na výše uvedené nelze postupovat jinak, než podat návrhy na změnu zápisu ve 

spolkovém rejstříku a doložit je potřebnými doklady. 

Návrhy na změnu zápisu se odevzdávají na příslušné Okresní sdružení hasičů. 

 

V Praze dne 5. listopadu 2019 

 

 

 

 

 



1.a) 

SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolný hasičů …..………………………………………………………………………………………………. 

se sídlem …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zapisuje svého statutárního zástupce (starostu SH ČM - SDH) řádně zvoleného Valnou hromadou SDH 

konanou dne ……………….……………………… (příloha: Výpis z usnesení VH SDH) 

 

Jméno a příjmení: …………………….…………………….. 

RČ:  ………………………………….…………. (slouží pouze ke zpracování údajů pro vyplnění formuláře Veřejného rejstříku) 

Bydliště: ………………………………..……………………….. 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE (starosty SH ČMS - SDH) 

 

Já, níže podepsaný ………………………………………………………………, datum narození ……………………………….., 

bytem …………………………………………………………………………………, čestně prohlašuji, že souhlasím se svým 

ustanovením do funkce starosty SH ČMS - SDH …………………..……………………………….………………………….., 

se sídlem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 

Současně čestně prohlašuji, že splňuji podmínky způsobilosti být členem orgánu právnické osoby 

dle občanského zákoníku (§ 152 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.).Jsem fyzickou osobou plně 

svéprávnou, bezúhonnou a způsobilou vykonávat funkci starosty SH ČMS - SDH. 

Současně souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zapsány do spolkového rejstříku. 

 

 

       ……………………………………………………………… 

       ověřený podpis starosty SH ČMS - SDH 

 

 



2.a) 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů  .……….………………………………………………………………………..……………….  

se sídlem ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………  

uskutečnil dne ………………………… valnou hromadu. Valná hromada přijala ze svého zasedání usnesení. 

 

 

Výpis z usnesení valné hromady sboru 

 

Valná hromada v bodě …………. 

Z v o l i l a do funkce starosty sboru a zároveň statutárního zástupce sboru: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ověřovatelé správnosti výpisu z usnesení valné hromady (návrhová komise VH SDH) 

 

Předseda - jméno a příjmení …………………………………………………….. podpis ………………………………………….… 

Člen - jméno a příjmení ……………………………………………..…………….. podpis ………………………….………………… 

Člen - jméno a příjmení …………………………………………………………….. podpis …………………………………………… 

       

 

 

 

 

 



1.b) 

SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU 

 

SH ČMS – Okrsek  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

se sídlem ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Zapisuje svého statutárního zástupce (starostu SH ČMS – Okrsku) řádně zvoleného Valnou hromadou 

Okrsku konanou dne …………………………………………..…… (příloha: Výpis z usnesení VH Okrsku) 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RČ:  …………………………………..…………(slouží pouze ke zpracování údajů pro vyplnění formuláře Veřejného rejstříku) 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

 

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE  
(starosty SH ČMS – Okrsku) 

 

Já, níže podepsaný ………………………………………………………………, datum narození ……………………………….., 

bytem …………………………………………………………………………………, čestně prohlašuji, že souhlasím se svým 

zvolením do funkce starosty SH ČMS – Okrsku  ………………………………………………………………………………….., 

se sídlem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 

Současně čestně prohlašuji, že splňuji podmínky způsobilosti být členem orgánu právnické osoby 

dle občanského zákoníku (§ 152 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.). Jsem fyzickou plně svéprávnou, 

bezúhonnou osobou, jejíž úpadek nebyl osvědčen a způsobilou vykonávat funkci starosty Okrsku. 

Současně souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zapsány do spolkového rejstříku. 

 

 

         ………………………..……………………
          ověřený podpis starosty  
                                                                                                                                          SH ČMS – Okrsku 

 

 



2.b) 

 

 

SH ČMS – Okrsek  .……….…………………………………………….……………………………………………………………….……….  

se sídlem ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………  

uskutečnil dne ………………………… valnou hromadu. Valná hromada přijala ze svého zasedání usnesení. 

 

 

Výpis z usnesení valné hromady Okrsku 

 

Valná hromada v bodě …………. 

Z v o l i l a do funkce starostyOkrsku a zároveň statutárního zástupce Okrsku: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ověřovatelé správnosti výpisu z usnesení valné hromady (návrhová komise VH Okrsku) 

 

Předseda - jméno a příjmení …………………………………………………….. podpis ………………………………………….… 

Člen - jméno a příjmení ……………………………………………..…………….. podpis ………………………….………………… 

Člen - jméno a příjmení …………………………………………………………….. podpis …………………………………………… 

       

 

 


