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St 81/2015                                                                      V Praze dne 7. dubna 2015 
 
 
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
občanské sdružení 
Bratří Nejedlých 335 
267 53  Žebrák  
 
 
Vážení, 
 
 podle § 164 odst. 1 a § 170 písm. a) za použití § 121 odst. 3 zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, jsem z pověření předsedy 
Městského soudu v Praze přezkoumal Vaši stížnost na průtahy v rejstříkovém řízení 
ohledně provedení zápisu Vašeho spolku (občanského sdružení) do spolkového 
rejstříku a dospěl jsem k závěru, že není důvodná.  
 
 Předně, pokud mohu soudit s ohledem na Váš odkaz na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 3.3.2015, č.j. 8 As 67/2014-69, žádné rejstříkové řízení 
zahajováno nebylo a ani nebude. Pakliže dnem právní moci tohoto rozsudku dochází 
k registraci Vašeho občanského sdružení, považuje se tímto dnem zápis v evidenci 
občanských sdružení za zápis ve spolkovém rejstříku. K tomu, aby došlo k zveřejnění 
této informace ve spolkovém rejstříku přístupném z internetového portálu 
Ministerstva spravedlnosti a vedeném v této části zdejším soudem, je nezbytné, aby 
Ministerstvo vnitra splnilo svou povinnost podle § 125 odst. 2 zákona č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ministerstvo vnitra dne 
24.3.2015 s odkazem na již citovaný rozsudek sdělilo zdejšímu soudu, že spis Vašeho 
spolku nám zašle neprodleně poté, co bude vrácen Nejvyšším správním soudem. To 
se pravděpodobně nestalo, neboť spis dosud z ministerstva nebyl zaslán. Jakmile se 
tak stane, dojde zajisté k okamžitému promítnutí stavu zápisu ve spolkovém rejstříku 
i do jeho veřejné části. V tomto směru pouze podotýkám, že k „překlopení“ 
občanských sdružení do spolkového rejstříku docházelo bez jakéhokoliv aktivního 
zásahu zdejšího soudu automaticky na podkladě v elektronické formě zaslaných dat 
z Ministerstva vnitra, čemuž tak bude i v případě Vašeho spolku.          
 
  S pozdravem 
 
       Mgr. Michal Výtisk,v.r. 
                                                                  místopředseda Městského soudu v Praze  
 
 
 
Za správnost: Mašková H. 

 

 

Doručeno dne: 8. 4. 2015
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