INFORMACE – č. 4
pro subjekty ČJF v souvislosti s novým Občanským zákoníkem –
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

Jak bylo již předesláno, stanovy jako takové musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti
v souladu s NOZ tak, aby novému právnímu předpisu odpovídaly. Jsou to ustanovení NOZ
kogentní, od jejichž obsahu se nelze odchýlit a dispozitivní, tedy zákonná úprava platí, pokud
stanovy spolku neurčí jinak.
Kogentní ustanovení jsou zvláštní ustanovení NOZ o spolku:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

minimálně 3 osoby
společný zájem, na základě kterého se osoby sdruží v samosprávném a dobrovolném
svazku členů
osoby se musí shodnout na obsahu stanov (minimální náležitosti či požadavky
zakotvené do stanov jsme uvedli v Informaci č. 3)
účel a činnost spolku musí být v souladu s ustanovením § 145 NOZ o protizákonné
činnosti např. podněcování nenávisti a nesnášenlivosti apod.
soulad stanov s ustanovením § 215 NOZ o dobrovolnosti členství
vznik spolku je potřeba zápisu do veřejného rejstříku
činnost spolku
o hlavní činnost spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k
jejichž naplňování je spolek založen
o činnost vedlejší může spočívat v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
pokud je jejím účelem podpora hlavní činnosti
o zisk z činnosti spolku může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně
správy spolku
členství ve spolku
o vznik členství – přijetím, člen přijetím členství (tedy v ČJF dle stávajících
Stanov ČJF podáním přihlášky, podpisem přihlášky a úhradou členského
poplatku) vyjadřuje vůli být vázán stanovami
o zánik členství – vystoupením, vyloučením, kdy má člen právo ve stanovené
lhůtě nechat soudem přezkoumat rozhodnutí spolku o svém vyloučení
vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku;
to platí i o zániku členství
orgány spolku
o statutární orgán – musí být určen již při založení spolku ve stanovách (dle
Stanov ČJF je statutárním orgánem Výkonný výbor ČJF)
o nejvyšší orgán – musí mít každý Spolek (je to členská schůze, pokud stanovy
neurčí jinak a právě Stanovy ČJF určují, že nejvyšším orgánem ČJF je
Konference ČJF)
právo člena i dalších osob ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil
neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami,
nelze-li se dovolat neplatnosti u orgánů spolku
zrušení a přeměna spolku
zánik spolku je až výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora
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Od ustanovení NOZ upravujících na předchozí straně uvedenou problematiku se nelze
odchýlit. Jsou to minimální požadavky, které alespoň musí být v rámci fungování spolku
zachovány.
Dispozitivní ustanovení jsou ta, ve kterých je uvedeno, že jejich obsah „lze použít“ nebo
„platí pokud stanovy spolku neurčí jinak“, nebo že „stanovy mohou určit“, nebo že „stanovy
určí“ jsou ustanovení od kterých se lze odchýlit. Zákon, tedy platí pro spolek pouze v
případě, že se nepoužije obsah jiných ustanovení NOZ nebo si příslušné neupraví spolek ve
stanovách jinak.

Dispozitivní resp. možné k odchýlení je zejména možnost:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

založení spolku ustavující schůzí
založit pobočný spolek
zavést různé druhy členství ve spolku včetně různých práv a povinností
určit jiné způsoby vzniku členství než přijetím za člena
stanovit členský příspěvek
vést seznam členů, který bude podléhat režimu zákona ochraně osobních údajů a
stanovami určit zda bude či nebude zpřístupněn
stanovit konkrétní podmínky pro zánik členství kromě vystoupením či vyloučením a i
v rámci těchto dvou způsobů zániku členství stanovit vlastní pravidla, pro jejich
použití
upravit stanovami působnost jednotlivých orgánů spolku a kromě:
o povinných orgánů lze zřídit i
o volitelné, např. kontrolní komisi, rozhodčí komisi (i působnost těchto orgánů
může být upravena dle vnitřních potřeb konkrétního spolku – pouze však v
mezích NOZ)
upravit stanovami podrobnosti průběhu zrušení spolku s likvidací

V příští informaci se zaměříme na revizi stávajících stanov již existujících občanských sdružení
a na přechodná ustanovení NOZ, reps. lhůty pro nutné změny, které z přechodných
ustanovení plynou.
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