
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POBOČNÉ SPOLKY AVZO TSČ ČR 
 
 
 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,  
zprovoznila stránky na které budou průběžně zveřejňovány aktuální informace a stanoviska 
Evropského hospodářského a sociálního výboru, týkající se neziskových organizací.  
 
Stránky otevřete 
http://rvnno.vlada.cz, odkaz "Informace o EHSV".  
 
 
 
 
 
 

Změna názvu organizace – úřady 
 

Vzhledem k tomu, že změna sídla a změna názvu právnických osob evidovaných v 

příslušném rejstříku se do katastru nemovitostí přebírají automatizovaně z ISZR (informační 

systém základních registrů), nezapisuje se změna těchto údajů do katastru nemovitostí na 

základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného. V nahlížení do katastru lze zjistit, zda 

jsou údaje aktuální (resp. správné)“.  

 

Stejná informace je i ze živnostenského úřadu a předpokládám, že to bude i u finančních 
úřadů. 
Doporučujeme všem ZO – pobočným spolkům, aby si zkontrolovaly údaje v katastru 
nemovitostí (pokud mají evidovaný majetek), na živnostenském či finančním úřadě a 
pokud ještě nepožádaly o změnu svých údajů v rejstříku spolků u Městského soudu 
v Praze (viz dřívější informace), aby tak co nejdříve učinily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu 
zbraně 
 
Povinnosti požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu Zbraně v případě 
změny právní formy právnické osoby.  
 
Ustanovení § 39 odst. 1 písm. k) zákona o zbraních uvádí následující: 
„Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen (1) k) požádat příslušný útvar policie 
o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně 
názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby, 
místa uložen í zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.“ 
Ze znění tohoto ustanovení dovozujeme, že právnická osoba - držitel zbrojní licence 
skupiny A až J je povinna požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu 
zbraně, došlo-li mj. ke změně jejího názvu  
 
Dotaz, tj. jestli je se změnou právní formy právnické osoby nutno požádat o vydání 
nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně byl konzultován i s Ministerstvem 
spravedlnosti, které je gestorem občanského zákoníku, který problematiku názvů 
právnických osob upravuje. Dle názoru Ministerstva spravedlnosti je právní forma 
právnické osoby (tzv. dodatek) nedílnou součástí názvu právnické osoby. 
Jeho změnou tak dochází i ke změně názvu právnické osoby ve smyslu zákona o 
zbraních. Ustanovení § 39 ost. 1. písm. k) se tak vztahuje i na změnu dodatku. * 
MVCRX02FDCJE 
*MVCRX02FDCJE prvotní identifikátor 2 Ač tedy dle názoru ministerstva plní název 
právnické osoby v režimu zákona o zbraních jinou roli, než je tomu v občanském 
zákoníku, je nutno přiklonit se k stanovisku Ministerstva spravedlnosti, že změna 
právní formy je současně změnou názvu právnické osoby. 
V souladu s výše uvedeným je tedy nutné po změně právní formy právnické osoby 
požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně. 

 
 

VÝBĚR SPRÁVÍCH POPLATKŮ V DŮSLEDKU 

LEGISLATIVNÍCH ZMĚN 

Podle § 8 odst. 2 písm. B) zákona č.634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou od poplatků osvobozeny úkony, které jsou v důsledku rozhodnutí z úřední moci. 

Z rozhodnutí z úřední moci je považována i povinnost zakotvená v zákoně, kterým se mění dosavadní 

právní úprava. Subjekt je povinen podle změněného zákona do určité lhůty provést změnu 

současného platného režimu. V tomto případě jde o zrušní zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. 

Změny názvu občanského sdružení na „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ v důsledku legislativních změn 

výše uvedených, v daných případech ve vydaných zbrojních licencích a průkazech zbraně budou (dle 

stanoviska MF) osvobozeny od správních poplatků podle výše citovaného ustanovení.  


