
 

Dokument ČAAF 

ZMĚNA STANOV SPOLKU 
NÁVOD NA VLOŽENÍ NOVÝCH STANOV SPOLKU NA REJSTŘÍKOVÝ SOUD 

1. PŘIJETÍ NOVÝCH STANOV 

Samozřejmě nezbytný krok. Stanovy musí být přijaty na zasedání nejvyššího orgánu (obecně dle 
Občanského zákoníku jde o členskou schůzi, v podmínkách ČAAF jde o Parlament, atd.. 

2. ZALOŽENÍ NOVÝCH STANOV 

Všechny spolky musí mít založeny svoje stanovy ve sbírce listin ve veřejném rejstříku (online přes 
portál Ministerstva spravedlnosti na or.justice.cz). Způsobů, jak nové stanovy (nebo například 
účetní závěrku) založit, je několik. 

Potřebné adresy naleznete zde. 

2.A. EMAILEM, S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU 

Stanovy s průvodním dopisem (nebo textem v mailu) zaslat jako přílohu emailem na emailovou 
adresu soudu. Odeslaná zpráva musí být podepsána elektronickým podpisem. V opačném případě 
nebude soud k takovému emailu přihlížet, tzn. jako by nebyl odeslán. 

2.B. PŘES PORTÁL NA JUSTICE.CZ 

Využít portál na justice.cz. I zde je však nutné použít elektronický podpis. 

2.C. S VYUŽITÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 

Stanovy odeslat prostřednictvím datové schránky, průvodní dopis se v tomto případně vkládá jako 
druhá příloha stejné zprávy. U tohoto typu odeslání se elektronický podpis nevyžaduje. 

2.D. (KLASICKOU) POŠTOU 

Pokud nemáte možnost využít elektronický podpis ani datovou schránku, tak stanovy musíte vypálit 
na CD nebo DVD, médium označit jménem a IČ spolku a s průvodním dopisem jej zaslat na 
rejstříkový soud doporučenou poštou. 

3. JINÉ 

3.A. POPLATEK (KOLEK) 

Spolky neplatí poplatek 1000 Kč za návrh na změnu stanov. V případě spolků jsou platby za 
provedení změn ze zákona osvobozeny. 

3.B. PRŮVODNÍ DOPIS 

Průvodní dopis může mít například tuto podobu. Jde samozřejmě o příklad, identifikační údaje spolku 
i soudu je třeba upravit dle skutečnosti. 

 
Městský soud v Praze 
Slezská 2000/9 
12000 Praha 2 
 
Věc: Podání do Veřejného rejstříku – Založení do sbírky listin 
 
Dobrý den 

https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
https://or.justice.cz/ias/ui/podani


 

Dokument ČAAF 

Jménem Prague Cardinals z.s. (IČ: 87654321, Sídlo: Pražská 1a, 11111 Praha, Zapsáno 
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka V) zasílám nové stanovy spolky přijaté 
1.1.2001. Žádám o založení do sbírky listin. 
 
Příloha: Na CD upravené Stanovy spolku na základě odhlasování na Valné hromadě 
spolku 
 
V Praze dne 31. ledna 2001 

 
  
 
 
  

........................................................ 
Jan Novák, statutární zástupce 

(email: jn@cardinals.cz, telefon: 777666555) 

 


