
UPOZORNĚNÍ 
na další novelu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování ob čanů, ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon o sdružování ob čanů“) 
 

 
Dne 3.7.2006 nabyl účinnosti zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 
související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony. 
Část třicátá pátá novelizuje zákon o sdružování občanů a zní takto: 
 

„ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ 
Změna zákona o sdružování občanů 

Čl.XXXV 
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., 
zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto: 
 1. V § 6 odst. 2 větě druhé se slova "rodná čísla" nahrazují slovy "data 
narození". 
 2. V § 6 odstavec 4 zní: 
 "(4) Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již 
vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České 
republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od 
názvu Evropské unie a jejích orgánů; název sdružení musí obsahovat označení 
"ob čanské sdružení" nebo zkratku "o. s.". 

Čl.XXXVI  
Přechodné ustanovení 

 Sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedou svůj název do 3 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona do souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“ 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že potřebnou změnu názvu občanského 
sdružení je nutno realizovat nejpozději do 2.7.2009. 
 
Text ust. § 6 zákona o sdružování občanů tedy nově zní: 
 

„§ 6 
 (1) Sdružení vzniká registrací. 
  (2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden 
musí být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor"). Návrh podepíší členové přípravného 
výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo z 
členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu 
připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: 
a) název sdružení, 
b) sídlo, 
c) cíl jeho činnosti, 
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 
jednat jménem sdružení, 
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 
svým jménem, 
f) zásady hospodaření. 



 (3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření 
orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor. 
 (4) Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí 
činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od 
názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské 
unie a jejích orgánů; název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" 
nebo zkratku "o.s.". 
 
 

V praxi to tedy znamená, že nejpozději do 2.7.2009 musí občanská 
sdružení registrovaná dle právní úpravy platné do data 3.7.2006 změnit svůj 
název a uvést jej do souladu se zákonem o sdružování občanů. 

Podle nové úpravy musí název občanského sdružení povinně obsahovat 
text „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“ . Název sdružení pak může 
vypadat např. následovně: 

 
„Kuželkářský klub Horní Kot ěhůlky, občanské sdružení“ 
 
 nebo 
 
„Kuželkářský klub Horní Kot ěhůlky, o.s.“. 

 
 

Další změnou je, že pro nově vznikající občanská sdružení se v návrhu 
na registraci stanov u členů přípravného výboru (viz ust. § 6 odst. 2 zákona o 
sdružování občanů), kteří návrh Ministerstvu vnitra  ČR předkládají, nově místo 
rodného čísla uvádí datum narození. 
 
Zpracoval: Jiří John 


