Povinnosti spolků

(pro potřeby členů KKSST)

Součástí platné legislativy ČR je aktualizace spolkových povinností, které jsou nezbytné
provést v termínu do 01.01.2021.
Na Krajský soud v Plzni (v rámci KV kraje) je nezbytné zaslat (elektronicky se zaručeným
podpisem, datovou zprávou případně osobně) vyplněný formulář o skutečném majiteli. Tento
formulář najdete na stránkách https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular Po jeho
vyplnění, vytištění, podepsání je nezbytné jej nechat úředně ověřit.
Ministerstvo spravedlnosti ČR sice blíže nedefinuje termín majitel, který je v souvislosti se
sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami velmi komplikovaný, avšak z logiky věci
vyplývá, že jde o statutární orgán. Právní zástupce ČUS v dané věci vypracoval stanovisko,
kdy je potřeba se tímto řídit.
Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík, do kterého se zapisují
zákonem vymezené údaje s tím, že jsou v něm evidováni skuteční majitelé právnických osob
zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků (§ 118b a násl. zákona č. 304/2013Sb. o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů).
Takovým veřejným rejstříkem je mimo jiné i spolkový rejstřík.
Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu
apod. U obchodních korporací je touto hranicí 25 % hlasovacích práv, kapitálu nebo zisku.
Pokud takto nelze skutečné majitele určit, jsou uvedeni členové statutárního orgánu.
Obdobně se postupuje u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků
jednotek, církve, náboženské společnosti. U nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřeneckého
fondu je to zakladatel, svěřenecký správce, obmyšlený, anebo opět člen statutárního orgánu,
zástupce právnické osoby v tomto orgánu nebo osoba v podobném postavení. Přesnou definici
nalezneme v ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.
Jde tedy o reakci, aby státní správa měla o nás co nejvíce informací. Nicméně tuto informaci
a tedy i splnění všech povinností, je oprávněn si vyžádat například poskytovatel dotace (NSA,
KV kraj, města a obce atd.) a v rámci řízení o poskytnutí dotace, může k tomuto přihlédnout.
Nesplnění této povinnosti mimo jiné zakládá skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení §
9 odst. 2, písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a hrozí zde sankce
v podobě pokuty do výše Kč 100.000,--.
Při vyplňování formuláře se v části 2 poté, co se vyplní osobní údaje statuárního orgánu,
v části „Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena“ zaškrtne třetí
políčko „Postavení skutečného majitele jinak“ a na následném řádku se vybere možnost
„Slovní vyjádření postavení“ a opět do dalšího řádku se napíše následující: „Postavení
skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je člen (popř. jsou členové)
statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak“.
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