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Komentář ke vzoru: Čestné prohlášení a souhlas 
osoby zapisované do spolkového rejstříku 

Aktualizováno k 07. 02. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Člen statutárního orgánu spolku musí splňovat všechny zákonné požadavky k výkonu 

funkce. V čestném prohlášení pak uvede, že je způsobilý k výkonu funkce. Fyzická 

osoba, která má být zapsána do veřejného rejstříku, musí s tímto zápisem vyslovit 

souhlas, protože nikdo nesmí být do rejstříku zapsán proti své vůli. Tento souhlas 

vysloví čestným prohlášením, které musí obsahovat úředně ověřený podpis. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Osoba zapisovaná do veřejného rejstříku: 

o Ten, kdo prohlášení činí, uvede své jméno, adresu trvalého bydliště a 

datum narození 

- Místo a datum podpisu 

o Uveďte, kdy a kde jste čestné prohlášení vyhotovili a podepsali 

- Funkce 

o Uveďte, jakou funkci, jakou funkci bude pověřená osoba vykonávat. 

Samotný název a popis funkce by měl být obsažen ve stanovách, 

použijte stejný název.  

- Název spolku 

o Uveďte název spolku 

- Datum přijetí funkce 

o Uveďte datum, kdy jste funkci přijal/a. Pokud to bylo na ustavující 

schůzi, uveďte toto datum. Pokud to bylo na jiné schůzi spolku, 

uveďte toto datum.  

 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k založení a fungování spolků najdete v našich manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-

fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr    

Dále naleznete informace na následujících odkazech:  

- https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-

aktivity/zalozeni-spolku.html  

 
Na co nezapomenout 

- Nezapomeňte uvést všechny identifikační údaje ke své osobě 

- Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen 
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Jak pracovat se vzorem? 

• Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného 

vzoru. 

• Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé 

varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností. 

o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí 

rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu. 

• Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto 

formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný. 

• Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem: 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na  

e-mailovou adresu servis@frankbold.org 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 
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