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Causa:

Posouzení stávající organizačně právní struktury zadavatele a navržení změn 
týkajících se organizačního uspořádání v návaznosti na požadavek na osamostatnění 
kanoistického oddílu.

Popis stavu:

Dle poskytnutého aktuálního znění stanov zadavatele a informací předaných na 
osobním setkání se zástupci zadavatele, je tento spolkem, tedy právnickou osobou, jež se 
v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 NOZ automaticky transformovala z občanského 
sdružení na spolek. V rámci organizační struktury zadavatele fungují tři oddíly: jachetní,  
kanoistický a veslařský (čl. I. odst. 3) stanov), které však nemají vlastní právní subjektivitu. 
Jejich status je vnitřně definován jako autonomní a samosprávný (čl. VI. odst. 1 stanov), 
nicméně takto jde o fungování uvnitř spolku, nikoliv navenek. Oddíly nebyly za účinnosti 
předchozí právní úpravy (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) zřízeny a registrovány 
u Ministerstva vnitra jako organizační jednotky, tudíž se na základě přechodu na novou 
právní úpravu (dle § 3045 odst. 2 NOZ) od 1.1.2014 pobočnými spolky zadavatele nestaly.

Kanoistický oddíl projevil vůli založit samostatný spolek, kdy informaci předal 
členské schůzi zadavatele za uvedený oddíl Dalibor Lorenc na zasedání členské schůze dne 
20.2.2016. Řešení samostatné právní subjektivity v rámci zadavatele ve formě pobočného 
spolku kanoistický oddíl odmítnul. V návaznosti na uvedené uložila členská schůze výboru 
zadavatele připravit návrh nového organizačního uspořádání s ekonomickou a právní 
analýzou.

Stanovisko:

Pokud jde o založení samostatného spolku, nejedná se nikterak komplikovanou 
záležitost, když spolek mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem k jeho 
naplňování (§ 214 odst. 1 NOZ). Členství ve spolku je vždy dobrovolné, nikoho tedy nelze 
nutit do spolku vstoupit či v něm setrvat. Členství ve spolcích není v žádném ohledu 
omezováno, jedna osoba tak může být členem velkého množství spolků. Proto není možné 



bránit členům zadavatele, jenž jsou členy kanoistického oddílu, si založit a případně setrvat 
jako členové ve spolku novém. Separátně ovšem zůstává hospodaření a také majetek obou 
subjektů, jelikož právní úprava ani stanovy zadavatele žádný proces „převzetí“ majetku 
neupravují. Zachování majetku v subjektu zadavatele a kontinuita jeho dalšího fungování je 
oproti vůli oddílu kanoistického požadavkem oddílů jachetního a veslařského. 

Pobočný spolek je právnickou osobou se samostatným IČ, jehož právní osobnost je 
odvozena od právní osobnosti hlavního spolku. Nemůže tedy nikdy existovat sám, vždy musí 
být součástí nějakého hlavního spolku. Mít práva a povinnosti a nabývat je může pobočný 
spolek jen v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku, jenž je zapsán ve spolkovém 
rejstříku.

Jako východisko navrhuji kombinaci založení dvou pobočných spolků (jachetní a 
veslařský) a přeměnu zadavatele spočívající v odštěpení části od zadavatele s tím, že
zadavatel nezanikne a vyčleněná část jeho práv a povinností přejde na nově založený
spolek, jenž bude představován členskou základnou kanoistického oddílu. Společně s tímto 
budou jako pobočné spolky zadavatele vyčleněny oddíl jachetní a veslařský. Všechny oddíly 
budou jako právnické osoby (vlastní IČ) vyvíjet dále svoji činnost. Nový samostatný spolek
kanoistický a pobočné spolky se sdruží v původním spolku, tedy zadavateli = stanou se jeho 
členy. Ve stávajícím spolku = zadavateli zůstane i nadále stávající nemovitý majetek. Hlavní 
činností zadavatele by zůstala správa nemovitého majetku za účelem jeho poskytnutí svým 
členům (jednotlivým oddílům) a vytvoření materiálních a tréninkových podmínek pro jejich 
sportovní aktivity. Forma poskytnutí bude spočívat patrně v pronájmu nemovitých věcí, 
případně předání do užívání pobočným spolkům. Na oddílech, nových spolcích by ležela 
odpovědnost za vlastní sportovní činnost a hospodaření (správa) movitého majetku, jež by 
byl ze zadavatele a nové spolky přešel. Jako vhodný postup odštěpení části majetku na nový 
spolek kanoistický navrhuji variantu „jedním krokem“ = rozdělení zadavatele tak, že 
vyčleněná část zadavatele (členská základna kanoistického oddílu + movitý majetek) přejde 
na nově zakládaný spolek. V rámci této změny by došlo k založení dvou pobočných spolků, 
na něž by byla v návaznosti na změnu stanov zadavatele převedena obdobná část 
zadavatele (jednotlivé členské základny jachetního a veslařského oddílu + movitý majetek). 

Proces změny zahrnuje:
a) schválení procesu členskou schůzí;
b) přípravu projektu přeměny;
c) přípravu nových stanov zadavatele včetně stanov pobočných spolků;
d) přípravu zprávy o přeměně;
e) zveřejnění v obchodním věstníku;
f) schválení projektu členskou schůzí;
g) schválení nových stanov se založením pobočných spolků;
h) zápis do spolkového rejstříku.

Současné stanovy zadavatele vyžadují revizi nejen ve vztahu k výše zamýšleným 
organizačním změnám, ale též pro vady (např. úprava o statutárním orgánu a jednání za 
zadavatele), jež obsahují. Zároveň je vhodné provést přizpůsobení se aktuální právní 
úpravě, zmíněny by měly být návaznosti na status veřejné prospěšnosti s ohledem na 
možné budoucí výhody a financování z dotací, jak pro zadavatele, tak i pro jednotlivé 
budoucí spolky.



Závěrem si dovoluji upozornit, že tato analýza zpracovává problematiku 
organizačního uspořádání zadavatele pouze z hlediska právního, nikoliv ekonomického. 

Závěr:

Navrhovaným řešením je struktura jednotlivých oddílů jako právnických osob 
v kombinaci 1 samostatného spolku a 2 pobočných spolků, jež vykonávají vlastní 
činnost na vlastní odpovědnost a hospodaří pouze s movitým majetkem zadavatele a 
kontinuita zadavatele jako spolku, jehož členy oddíly budou. Činností zadavatele 
zůstane administrativní a správcovské zajištění nemovitého majetku, který bude 
nadále k užívání jednotlivým oddílům. 

Shora uvedeným uspořádáním je vyhověno požadavku na samostatnou právní 
subjektivitu oddílů při zachování majetkové podstaty zadavatele týkající se nemovitého 
majetku. Proces zahrnuje v základních právních krocích přeměnu zadavatele, vznik nových 
spolků, aktualizaci členské základny v nových spolcích a v zadavateli a změnu stanov 
zadavatele. V rámci procesu bude též vyřešena problematika nevyhovujících stanov. Proces 
naopak v úvodu vyžaduje shodu zástupců zúčastněných oddílů na organizační struktuře a 
fungování zadavatele po organizační změně.

Použité zkratky:
NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V Brně dne 28.2.2017




