
 

 

 

Věc: Právní stanovisko k navrhovanému textu stanov České asociace squashe z hlediska 

souladu (ČASQ) s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění. 

 

I.  ÚVOD 

Občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., zákona o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „zákon o sdružování občanů“) jsou od 1.1.2014 ve smyslu 

ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „občanský 

zákoník“ či „NOZ“) považována spolky podle občanského zákoníku a v souladu s ust. § 3041 

a § 3042 občanského zákoníku jsou povinna přizpůsobit své stanovy  a název občanskému 

zákoníku, a to do tří let ode dne nabytí jeho účinnosti, resp., co se týče názvu, do dvou let. 

Právní úprava spolků je v občanském zákoníku obsažena zejména v ust.  §§ 214 – 302, nicméně 

přihlédnout je nutno i k obecné úpravě korporací, právnických osob, osob a zejména k základním 

zásadám práva, jejichž neúplný výčet lze najít zejména v ust. Hlavy I Části první občanského 

zákoníku. Naprostou samozřejmostí je pak nutnost souladu stanov spolků s ústavním pořádkem 

České republiky, zejména Listinou základních práva a svobod. 

Cílem předkládaného stanoviska tedy je posoudit navrhovaný text stanov České asociace squashe 

z hlediska jeho souladu s českým právním řádem, zejména pak s požadavky občanského zákoníku 

 

(1) Důsledky rozporu mezi stanovami a kogentními ustanoveními zákona 

Právní úprava spolků podle občanského zákoníku vystavěna primárně na zásadě dispozitivnosti, 

tj. je možno se od ní až na výjimky odchýlit. Nicméně, rozpor stanov s kogentními, 

tj. donucujícími ustanovení zákona (nejen občanského zákoníku) je naopak stíhán velmi přísně, 

totiž nicotností usnesení, kterým byla příslušná úprava stanov přijata. Je tedy v zájmu spolku, 

aby souladu stanov s kogentními ustanovení zákona věnoval zvláště pečlivou pozornost. 

Je velmi důležité si uvědomit, že výše uvedená zásada dispozitivnosti není zcela absolutní. 

Ani ta místa, kde zákon umožňuje spolkům od zákonné úpravy se odchýlit, nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti. 

 

(2) Náležitosti stanov spolku podle  NOZ 

Podle ust. § 218 občanského zákoníku patří mezi nezbytné náležitosti spolkových stanov: 

(1) název a sídlo spolku, 

(2) účel spolku, 

(3) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat, 

(4) určení statutárního orgánu. 

Podle dalších ustanovení občanského zákoníku pak musí stanovy spolku mj. obsahovat: 



(5) práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy členství, připouští-li stanovy 

členství různého druhu (§ 220 NOZ), a dále podmínky pro vznik a zánik členství ve 

spolku, může-li členství vznikat či zanikat i jiným než zákonným způsobem (§ 233, 

237 – 242 NOZ), 

(6) výši a splatnost členského příspěvku, popř. orgán, který výši a splatnost členského 

příspěvku určí a jakým způsobem, mají-li členové povinnost platit členský 

příspěvek (§ 235 NOZ), 

(7) způsob provádění zápisů a výmazů v seznam členů a způsob jeho zpřístupnění, 

popř. určení, že zpřístupněn nebude, vede-li spolek seznam členů (§ 236 NOZ), 

(8) nejvyšší orgán, není-li jím členská schůze, a další orgány spolku, vytváří-li spolek i 

jiné než ze zákona povinné orgány (§ 243 NOZ), 

(9) další náležitosti, odchyluje-li se spolek od zákonné úpravy. 

 

II. POSOUZENÍ NÁVRHU STANOV ČASQ 

Předložený návrh stanov ČASQ lze z hlediska souladu s českým právním řádem zhodnotit jako 

velmi problematický. V některých bodech by se mohlo jednat přímo o nenaplnění základních 

požadavků občanského zákoníku, jak byly uvedeny v čl. I. pod body (1) – (9) a řada dalších 

ustanovení sice není výslovně v rozporu s kogentními ustanoveními zákona, nicméně jsou 

neúplná, logicky nedotažená, a v budoucnu mohou vážně ochromit spolehlivé fungování spolku.  

Jednotlivé problematické oblasti navržených stanov jsou podrobněji rozebrány níže. 

(1) Členství v ČASQ, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů 

Stanovy umožňují dva typy členství – klubové (pro právnické osoby) a individuální (pro osoby 

fyzické), přičemž nezbytnou podmínkou pro vznik individuálního členství je členství v právnické 

osobě mající klubové členství. Tato poněkud hybridní forma ČASQ – na pomezí mezi spolkem 

s pobočnými spolky a spolkovým svazem – sice sama o sobě v rozporu s právními předpisy není, 

nicméně dvouúrovňovost členství je příčinou řady problematických ustanovení navrhovaných 

stanov, jak jsou popsány níže. 

a) Individuální členství v ČASQ 

Individuální členství vzniká okamžikem, kdy je fyzická osoba přihlášena klubovým členem 

(čl. IV. oddíl 2. odst. 1.). Pro vznik individuálního členství jsou stanoveny následující 

podmínky: 

1. členství v klubovém členovi (čl. IV. oddíl 1. odst. 5. a 6.), 

2. souhlas ČASQ (čl. IV. oddíl 1., odst. 6.), 

3. neexistence překážky členství (čl. IV. oddíl 4. odst. 7.). 

Problematické body: 

1. Nejasný okamžik vzniku individuálního členství a s tím související otázka 

dvojího členství. (Čl. IV. oddíl 2. odst. 1. a 4.) V navrhovaných stanovách jsou 

uvedeny vždy dvě rozhodné podmínky:  1) vznik členství v klubovém členu, resp. 

vznik členství klubovém členu, jehož je fyzická osoba členem, 2) přihlášení 

klubovým členem. Je zřejmé, že splněny musí být obě podmínky, použitá formulace 

však vyvolává otázku, zda vlastní členství vzniká k okamžiku  splnění druhé 

podmínky v pořadí nebo zpětně ke splnění podmínky první (Příklad: Osoba X se 

stane členem klubu K a zároveň má zájem o členství v ČASQ. Klub K s odstupem 

dvou týdnů oznámí ČASQ, že osoba X se stala jeho členem a že ji přihlašuje jako 

člena ČASQ. Stala se osoba X členem ČASQ okamžikem vzniku členství v klubu 

K nebo až okamžikem, kdy ČASQ došla přihláška? Na to navazuje otázka, zda 



v případě, kdy fyzické osobě vznikne nejdříve členství v členském klubu K a poté 

v členském klubu L, nicméně členský klub L ji přihlásí k členství v ČASQ dříve 

2. Zcela chybí úprava, jak může zájemce o individuální členství své přijetí 

iniciovat či naopak jeho vzniku zabránit. Má právo žádat, aby jej klubový člen, 

jehož je členem (dále též „domovský klub“), do ČASQ přihlásil? Smí klubový člen 

svévolně odmítnout přihlásit člena individuálního či naopak stanovit ve svých 

vlastních stanovách, že vstupem do klubového člena souhlasí fyzická osoba 

s členstvím v ČASQ? Jak má postupovat fyzická osoba, která o členství v ČASQ 

zájem nemá. 

3. Čl. IV. oddíl 1. odst. 6. stanoví jako podmínku vzniku individuálního členství 

souhlas ČASQ.  Tato podmínka však dále není nikde ve stanovách rozvedena. 

Není uvedeno, který orgán souhlas vydává, jakou formou, za jakých podmínek jej 

lze udělit nebo odmítnout ani jak se o něj žádá. Rovněž je nutnost souhlasu ČASQ 

v rozporu s ust. čl. IV. oddíl 2. odst. 1., podle kterého individuální členství vzniká 

přihlášením, tj. bez jakéhokoli řízení za účelem vydání souhlasu ČASQ. 

4. Nejasná úhrada členských příspěvků individuálních členů. Individuální člen 

je podle ust. čl. IV oddíl 3. odst. 1. písm. a) povinen hradit členské příspěvky 

prostřednictvím svého domovského klubu. Zároveň je každý klub povinen hradit 

příspěvky za své členy (čl. IV. oddíl 3. odst. 2. písm. a)). Z textu není jasné, zda 

se jedná o tentýž příspěvek, který odvádějí individuální členové klubovým členům 

a ti pak ČASQ, nebo o dva různé příspěvky.  

5. Problematický zánik individuálního členství pro nezaplacení členského 

příspěvku. Podle ust. čl. IV. oddílu 4. odst. 3. zaniká individuální členství v ČASQ, 

nezaplatí-li člen členský příspěvek ani ve lhůtě dle dodatečné výzvy, kterou byl na 

možný zánik členství upozorněn. Toto ustanovení je takřka doslovně přejaté ust. § 

238 občanského zákoníku. Stanovy však neuvádějí: 1) kdo je oprávněn 

individuálního člena k uhrazení členského příspěvku vyzvat – přímo ČASQ či jeho 

domovský klub? Rovněž stanovy neuvádí, kdy se členský příspěvek považuje 

za splacený: zda okamžikem, kdy jej uhradí individuální člen svému domovskému 

klubu (prostřednictvím něhož je povinen jej platit) či okamžikem, kdy tento klub 

převede příslušný příspěvek ČASQ. V této souvislosti rovněž stanovy nespecifikují 

postup v případě, že individuální člen uhradí příspěvek uhradí domovskému 

klubu, nicméně tento jej dále nepřevede nebo převede nižší částku. 

6. Nejasný způsob jednání individuálního člena vůči ČASQ. Některé povinnosti je 

individuální člen plnit a některá práva získává prostřednictvím klubového člena 

(hrazení členského příspěvku, vznik členství), kdežto jindy jedná přímo s ČASQ 

(např. vystoupení z ČASQ). S ohledem na jistou „dvojúrovňovost“ členství v ČASQ 

by stanovy měly výslovně určit, kdy jedná individuální člen přímo s ČASQ (jeho 

statuárním nebo jiným orgánem) a kdy jedná prostřednictvím klubového člena, 

neboť opačná situace může vést v budoucnu k značné právní nejistotě ohledně 

vzájemného jednání mezi ČASQ a jejími členy, resp. mezi klubovými 

a individuálními členy. 

b) Klubové členství v ČASQ 

Jak bylo uvedeno výše, princip klubového a individuálního členství vytváří jakýsi hybrid 

spolku s pobočnými spolky (jejichž právní osobnost a rozsah činnosti jsou odvozeny 

či dány spolkem hlavním) a spolkového svazu autonomních spolků. Kluboví členové ČASQ 



mají na rozdíl od pobočných spolků vlastní neodvozenou právní osobnost, nicméně  

navrhované stanovy obsahují některé zřetelné snahy autonomii klubových členů omezit, 

a to i způsobem, který lze považovat za odporující zákonu. 

Problematické body 

1. Problematický vznik a existence klubového členství. Ustanovení čl. IV. oddílu 

1. odst. 7. stanoví jako podmínku vzniku či existence klubového členství uchazeče, 

aby členové jeho statutárního orgánu byli zároveň členy ČASQ. Tento požadavek 

je nelogický, protože podmínkou ke vzniku individuálního členství je právě 

členství v klubu, jenž je klubovým členem. Podmínka členství členů statutárního 

orgánu uchazeče by tak byla splněna pouze v případě, že členové statutárního 

orgánu uchazeče by byli individuálními členy zařazenými v jiném klubovém 

členovi, tj. fakticky by noví uchazeči mohli být zakládáni výhradně stávajícími 

členy individuálním, v čemž lze spatřovat nedůvodné omezení svobody 

sdružování, a tudíž rozpor se zákonem.  

2. Podmíněnost klubového členství individuálním členstvím členů 

statutárního orgánu. Stanovy počítají s tím, že ne každý člen klubového člena 

bude zároveň individuálním členem ČASQ. Vyžadují nicméně, jak bylo uvedeno 

výše, aby členové statutárního orgánu vždy byli též individuálními členy ČASQ.  

Fakticky tímto zasahují do vnitřní autonomie klubových členů, neboť je pod 

výhrůžkou ztráty členství v ČASQ (a výhod s tím spojených) nutí ustanovovat členy 

svého statutárního orgánu jen určité osoby, resp. nutí osoby, které mají zájem stát 

se členy statutárního orgánu „svého“ klubu, ke vstupu do ČASQ. Uvedené 

ustanovení čl. IV. oddílu 1. odst. 7. je tedy  z výše uvedených důvodů 

v příkrém rozporu s ust. § 215 odst. (1) občanského zákoníku a rovněž se 

zásadou spolkové autonomie a svobody sdružování. 

c) Způsob určení výše a splatnosti členského příspěvku 

Podle ust. § 235 občanského zákoníku stanovy určí buď přímo výši a splatnost členských 

příspěvků, nebo určí orgán, který o výši a splatnosti členských příspěvků rozhodně 

a rovněž jakým způsobem. Z ustanovení zákona a contrario vyplývá, že nejsou-li splněny 

zákonem dané podmínky, nelze členské příspěvky účinně vymáhat a rovněž –budou-

li přesto hrazeny dobrovolně – nevztahuje se na ně ve smyslu ust. § 19 odst. 1. písm. a) 

bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmů, v platném znění osvobození od 

daně z příjmu. 

Navrhované stanovy ČASQ ohledně členských příspěvků uvádí pouze, že „o členském 

příspěvku, jeho výši i splatnosti rozhoduje výkonný výbor svým rozhodnutím,“(čl. IV. oddíl 3. 

odst. 1. písm. a) (individuální členové) a odst. 2. písm. a) (kluboví členové)).  Navrhované 

stanovy nijak nevymezují, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude výše, 

splatnost, ale i např. charakter (pravidelné příspěvky měsíční či roční, vstupní 

příspěvek…) členských příspěvků stanoven, zda bude jeho výše stejná pro všechny 

členy, rozdílná pro členy klubové a individuální, rozdílná pro jednotlivé klubové členy, 

např. na základě počtu individuálních členů zařazených do konkrétního klubu apod. 

Úpravu členských příspěvků v navrhovaných stanovách je proto třeba považovat za 

nedostatečnou a neodpovídající požadavkům zákona, což by v konečném důsledku 

mohlo vést k vážnému ochromení činnosti ČASQ. 

 



(2) Orgány ČASQ 

 Zákonné minimum praví, že stanovy spolku musí obsahovat určení statutárního orgánu (§ 218 

NOZ), povinná je rovněž existence nejvyššího orgánu, jímž ovšem může být i orgán statutární. 

Nestanoví-li stanovy něco jiného, je nejvyšším orgánem členská schůze. Dále však zákon udává 

i řadu pravidel pro jiné orgány, pokud je spolek zřizuje. Výslovně jsou upraveny rozhodčí 

a kontrolní komise, resp. orgány vykonávající jejich působnost. 

Úprava orgánů v navrhovaných stanovách ČASQ je z hlediska souladu s právním řádem ČR 

zpracována nevhodně a v některých případech je se zákonem dokonce v přímém rozporu. 

O jednotlivých orgánech stanovami zřízených bude pojednáno níže.  

a) Obecné problematické body 

1. Absence označení nejvyššího orgánu. Stanovy neobsahují označení nejvyššího 

orgánu spolku. Valná hromada je sice označena jako „nejvyšší schvalující, legislativní 

a volební orgán ČASQ,“ nicméně čl. V. oddíl 7. odst. 1. označuje arbitrážní komisi jako 

„nejvyšší orgán ČASQ pro řešení sporů…“ Je zřejmé, že jsou-li dva orgány současně 

označeny jako nejvyšší v určité oblasti, nelze ani jeden z nich bez dalšího označit jako 

nejvyšší orgán spolku ve smyslu ust. § 247 občanského zákoníku. Podle ust. § 247 odst. 

(3) občanského zákoníku platí, že neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku 

členská schůze. Vzhledem k tomu, že úprava valné hromady, jak je stanovami 

navržena, však členské schůzi zcela neodpovídá, vzniká zde prostor pro pochybnost, 

zda by se vedle stanovami upravené valné hromady neměla scházet ještě členská 

schůze. 

b) Valná hromada 

Z faktického hlediska je valná hromada dle navrhovaných stanov hybridem členské schůze 

(§ 248 – 254 NOZ) a shromáždění delegátů (§ 256 NOZ). Všichni členové ČASQ, individuální 

i kluboví, se mohou valné hromady zúčastnit, jen kluboví členové však mají právo volit. 

Je třeba vzít v úvahu, že ačkoliv jsou ust. § 248 – 257 (členská schůze,  dílčí členské schůze, 

shromáždění delegátů, náhradní členská schůze) dispozitivní, nelze je při formulaci pravidel 

jednání valné hromady zcela ignorovat, neboť jsou jimi mnohdy vyjádřeny základní zásady 

svobody sdružování.  

Problematické body 

1. Nejasný způsob stanovení počtu hlasů pro účely hlasování na valné hromadě. 

Počet hlasů, kterými disponuje každý klubový člen, je určen klíčem, jenž nebyl 

přiložen k návrhu stanov, tedy nelze posoudit jeho soulad se zákonem, i když jde 

o podstatnou záležitost. Lze předpokládat, že onen klíč bude odvíjet počet hlasů 

klubového člena na základě počtu individuálních členů ČASQ, jež jsou zároveň členy 

klubového člena, tj. v tomto ohledu je valná hromada ČASQ spíše shromážděním 

delegátů než členskou schůzí. Otázka, do jaké míry delegát zastupuje individuální 

členy „svého“ klubu je však sporná, neboť tito členové mohou ovlivnit určení osoby 

vystupující jménem klubu na valné hromadě jen velmi omezeně. 

2. Delegace hlasů klubového člena na více osob. Ust. čl. V. oddíl 2. odst. 3. stanoví, že za 

klubového člena vystupuje na valné hromadě statutární orgán nebo jím písemně 

pověřený člen ČASQ a zároveň příslušného klubu. Dále se praví, že klubový člen může 

delegovat za určitých podmínek právo hlasovat i na více osob. Je tím míněno, že na 

valné hromadě může za klubového člena s více hlasy vystupovat i více osob? Lze 



delegovat hlasy jen na členy stejného klubu nebo i na jiné kluby? Rovněž není uvedeno, 

zda delegovat lze jen celé hlasy či i jejich části. 

3. Svolávání valné hromady. Právo svolat valnou hromadu má zároveň předseda ČASQ 

a výkonný výbor ČASQ, přičemž není nijak upravena vzájemná hierarchie těchto 

svolání či podmínky, za kterých svolává valnou hromadu předseda a za kterých 

výkonný výbor. 

4. Forma pozvánky na valnou hromadu. Ust. čl. V. oddíl 2. odst. 7. stanov uvádí, 

že „Valná hromada se svolává vždy písemnou pozvánkou doručovanou klubům na jimi 

sdělené elektronické adresy…“ Ve smyslu ust. § 562 odst. (1) se písemná forma 

považuje za zachovanou při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými 

technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

Tj. má-li by být pozvánka písemná a zároveň doručovaná na elektronické adresy, musí 

osoba svolávající valnou hromadu (předseda ČASQ, jednající člen výkonného výboru 

ČASQ, popř. jiná svolávající osoba) disponovat zaručeným elektronickým podpisem, 

popř. datovou schránkou (v druhém případě by datovou schránkou umožňující 

přijímání soukromých datových zpráv musely disponovat i všechny kluby). 

5. Pravomoc valné hromady „vyhradit si kterékoli rozhodnutí v rámci ČASQ 

s výjimkou revize rozhodnutí arbitrážní komise.“ Z textace vyplývá, že valná 

hromada si může vyhradit všechna rozhodnutí, jediná výjimka je právo změnit 

rozhodnutí arbitrážní komise. Fakticky tedy navrhované ustanovení připouští, aby 

si valná hromada vyhradila rozhodnutí o věci, o které má arbitrážní komise jako orgán 

druhého stupně teprve rozhodovat, popř. jinou věc v působnosti arbitrážní komise.  

c) Výkonný výbor a předseda ČASQ 

Problematické body 

1. Vzájemné postavení předsedy ČASQ a výkonného výboru ČASQ. Podle ust. čl. V. 

oddíl 1. odst. 1. písm. b) a c) jsou předseda ČASQ a výkonný výbor ČASQ dva různé 

orgány, přičemž výkonný výbor je určen jako statutární orgán; jedná však za něj,  

a tedy i za ČASQ, předseda ČASQ. Zároveň je mezi pravomocemi předsedy ČASQ 

uvedeno, že „zastupuje ČASQ navenek a za ČASQ jedná navenek.“ Zastupování spolku je 

ale pravomocí statutárního orgánu, kterým předseda ČASQ není. Obecně pak není 

rozlišeno, kdy jedná předseda ČASQ jako samostatný orgán a kdy jedná za výkonný 

výbor.  

2. Jednání místopředsedy ČASQ. Podle čl. V. oddílu 3. odst. 2. je navenek za ČASQ 

oprávněn jednat i místopředseda ČASQ. Podle čl. V. oddílu 3. odst. 8. je místopředseda 

ČASQ oprávněn jednat za ČASQ jen v případě neobsazení funkce předsedy ČASQ, 

pověření předsedou ČASQ a neschopnosti předsedy ČASQ vykonávat funkci déle než 

30 dní. Kdo zastupuje ČASQ v případě, že žádná z těchto podmínek není splněna, 

nicméně předseda ČASQ za spolek jednat nemůže (např. je neschopen vykonávat 

funkci teprve dvacátý den) a zároveň hrozí nebezpečí z prodlení? 

3. Určení počtu členů výkonného výboru valnou hromadou. Podle ust. čl. V. oddílu 3. 

odst. 5. určí počet členů výkonného výboru valná hromada, a to buď zvolením určitého 

počtu členů výkonného výboru nebo zvláštním usnesením. Je nejasné, zda usnesení 

valné hromady o počtu členů výkonného výboru na jedné valné hromadě je závazné i 

pro valné hromady další, tj. zda další valná hromada může toto usnesení změnit jen 

přijetím usnesení dalšího, nebo stačí, že následná valná hromada jen zvolí určitý 

(menší) počet členů výkonného výboru než valná hromada předchozí. Počet členů 



výkonného výboru se navíc zapisuje do veřejného rejstříku, tj. je třeba, aby vždy 

existoval podklad pro určení, kolika členy má výkonný výbor být aktuálně obsazen. 

4. Kooptace členů výkonného výboru. Zákon umožňuje kooptovat členy voleného 

orgánu, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, a to na dobu do nejbližšího zasedání 

orgánu příslušného k volbě (§ 246 odst. (2) NOZ).  Účelem tohoto ustanovení 

je umožnit fungování statutárního spolku, tj. i spolku jako takového, v případech 

nečekaného poklesu členů statutárního orgánu, a to do chvíle, než může být počet 

členů statutárního orgánu řádně doplněn. Úprava v navržených stanovách (čl. V. oddíl 

1., odst. 4. a oddíl 3. odst. 9) jde značně nad rámec tohoto principu – funkční období 

kooptovaných členů trvá až do skončení mandátu posledního z kooptujících členů 

orgánu. Použitá formulace navíc nedává jasný smysl – je myšlen zánik funkce 

posledního ze členů, kteří kooptovaného člena kooptovali (což měl asi tvůrce na mysli, 

nicméně z textu to nevyplývá), nebo vůbec posledního člena takového orgánu (což 

je nelogické, nicméně z textu to vyplývá)? Dále navrhované stanovy výslovně 

umožňují, aby ke kooptaci došlo i v případě, kdy mandát žádného člena statutárního 

orgánu předčasně nezanikne, pouze jich bude zvolen menší počet, než bylo určeno (viz 

výše). Ust. § 246 odst. (2) občanského zákoníku obsahuje sice slovní spojení „Neurčí-li 

stanovy jinak…“, tj. je dispozitivní, nicméně výklad zastávaný mj. i autory komentáře 

k občanskému zákoníku se kloní k názoru, že dispozitivnost citovaného ustanovení 

spočívá v tom, že možnost kooptace lze ve stanovách vyloučit, nikoli ji neomezeně 

rozšiřovat.   

d) Revizor ČASQ 

Revizor podle navrhovaného textu stanov fakticky plní funkci kontrolní komise podle 

ust. § 262 – 264 občanského zákoníku, tj. vztahují se na něj ta z ustanovení § 262 - 264, 

která jsou kogentní. Pouhé odlišné pojmenování příslušného orgánu a absence odkazu 

na právní úpravu nevyloučí aplikaci příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

Problematické body 

1. Počet členů orgánu. Podle ust. § 262 odst. (1) je minimální počet členů kontrolní 

komise, je-li zřízena, tři členové. Podle navrhovaných stanov je však Revizor 

ČASQ pouze jeden, což je s citovaným ustanovením v příkrém rozporu. 

e) Arbitrážní komise a arbitr ČASQ 

Problematické body 

1. Vztah arbitrážní komise a arbitra ČASQ. Podobně jako výše u předsedy ČASQ 

a výkonného výboru dochází k nežádoucímu a zmatečnému směšování dvou různých 

orgánů majících obdobou působnost. Dále stanovy zcela opomíjí značný rozdíl mezi 

řízením před arbitrážní komisí, které je podrobněji upraveno zákonem č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále též „zákon 

o rozhodčím řízení“), a je vykonatelné, tj. lze na jeho základě navrhnout nařízení 

exekuce či soudního výkonu rozhodnutí, a rozhodováním samotného arbitra, které 

takové důsledky nemá (ve smyslu ust. § 40g zákona o rozhodčím řízení musí mít 

rozhodčí komise nejméně tři členy, tj. samotný arbitr její funkci zastávat nemůže).  

2. Jmenování členů arbitrážní komise. Ačkoliv je formulace ust. § 266 odst. (1) 

občanského zákoníku nejasná („Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise tři členy, 

které volí a odvolává členská schůze nebo shromáždění členů spolku.“), je rozšířený 

právní názor, že stanovy mohou určit pouze (vyšší) počet členů arbitrážní komise, 

nemohou však změnit orgán povolaný k jejich volbě. Svěřovat jmenování členů 



arbitrážní komise statutárnímu orgánu se proto jeví jako značně nejistý krok, který by 

mohl ohrozit postavení arbitrážní komise jako takové a rovněž jí učiněné nálezy. 

(3) Ostatní  

Navrhované stanovy obsahují i řadu dalších pochybení převážně systematického, formulačního či 

terminologického charakteru, která sice nepůsobí rozpor mezi navrhovanými stanovami 

a českým právním řádem a zřejmě by ani významně nenarušila fungování spolku, nicméně v další 

verzi stanov by bylo vhodné je odstranit. Jedná se příkladmo o: 

1. Čl. II. odst. 1. „nezávislý na politických stranách, hnutích a náboženstvích“ – směšuje formu 

s obsahem.  Lépe: „nezávislý na politických stranách a hnutích a nevážící se na ideologie ani 

náboženská vyznání“, popř.  „ČASQ jako spolek je nezávislý samosprávný a dobrovolný svazek 

členů vytvořený na spolkových demokratických zásadách.“ 

2. Čl. IV. oddíl 1.  odst. 4. Poslední věta: „Členy ČASQ jsou ti členové klubu, které klubový člen 

jako členy ČASQ přihlásí.“ nezapadá systematicky do tohoto odstavce (týkajícího 

se klubového členství). Výraz „členy ČASQ“ bez přívlastku „klubový“ či „individuální“ zde ze 

stejných důvodů vzbuzuje nejasnost,  o jakém členství se mluví. Lépe přesunout větu 

do odstavce následujícího, který se týká právě individuálního členství. 

3. Čl. IV. oddíl 1. odst. 8., poslední dvě věty: „Klubový člen je odpovědný vůči ČASQ za evidenci 

svých členů, kteří jsou zároveň členy ČASQ, a to včetně správnosti údajů uvedených 

u jednotlivých členů. Klubový člen je odpovědný ve vztahu ke svým členům s ohledem na další 

poskytnutí osobních údajů svých členů ČASQ.“ Smyslem tohoto ustanovení je nejspíše, 

že klubový člen odpovídá ČASQ za předání údajů ČASQ o svých členech, kteří jsou zároveň 

členy ČASQ, a za jejich správnost a úplnost a dále odpovídá svým členům, za předání údajů 

o nich ČASQ. Z použité formulace však vyplývá odpovědnost širší, zejména umožňuje 

výklad, že klubový člen je svým členům, jejichž údaje předal ČASQ, odpovědný za to, jakým 

způsobem ČASQ údaje o těchto individuálních členech použije. Rovněž toto ustanovení 

nekoresponduje s ust. čl. IV. oddíl 3. odst. 1. a), podle kterého je individuální člen povinen 

sdělit údaje o své osobě ČASQ i sám. 

4. Čl. V. oddíl 1. odst. 3. Podmínky pro členství v arbitrážní komisi je zde upraveno duplicitně, 

neboť totéž je řečeno v ust. čl. V. oddíl 7. odst. 7. a 9. 

5. Čl. V. oddíl 7. odst. 7. a 8. mluví o „ukončeném právnickém vzdělání“ jako o podmínce pro 

výkon funkce arbitra či člena arbitrážní komise. U arbitra je výslovně uveden titul Mgr. 

či JUDr. Není jasné, zda je myšleno výhradně vzdělání na české právnické fakultě, či zda 

je akceptovatelné i vzdělání obdobné či zahraniční. Absence podmínky titulu Mgr. či JUDr. 

u členů arbitrážní komise pak implikuje, že postačí vzdělání bakalářského stupně. 

 

III. ZÁVĚR 

Předložený návrh stanov obsahuje celou řadu chyb a nedostatků, z nichž některé jsou 

natolik závažné, že by mohly mít za následek neplatnost, neboť jsou v rozporu s českým 

právním řádem, zejména s kogentními ustanoveními občanského zákoníku. Další pak 

umožňují dvojznačný a rozporný výklad a celkově by mohla výrazně paralyzovat činnost 

České asociace squashe. 

S ohledem na výše řečené nelze než doporučit stanovy jako celek přepracovat, neboť dílčí 

úpravy jednotlivých ustanovení se nejeví jako dostatečné. 


