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Pro Dobrman klub ČR z.s. 

 

 

Stanovisko ve věci svolání mimořádné členské schůze 

 

Skutkový stav věci: 

 

Dne 3.8. 2021 byla členům předsednictva Dobrman klubu ČR z.s. (DK) zaslána JUDr. 

Matouškem e-mailem žádost o svolání mimořádné členské schůze DK s programem odvolání 

členů předsednictva a kontrolní komise DK, volby nových členů předsednictva a kontrolní 

komise a rozhodnutí členské schůze, zda podat žalobu na náhradu škody proti členům 

kontrolní komise a předsednictva. Žádost byla doložena podpisovými archy členů DK.  

 

Dne 12.8. 2021 byla předsedkyni DK a dalším členům předsednictva e-mailem doručena 

žádost JUDr. Matouška o publikaci jeho pozvánky na mimořádnou členskou schůzi 

s odůvodněním, že předsednictvo DK nesvolalo členskou schůzi do 30 dnů od doručení 

podnětu tak, že zašle pozvánky členům spolku nejméně tři týdny před datem konání členské 

schůze. Svůj postup přímého svolání  mimořádné členské schůze její iniciátor odůvodňuje 

aplikací právní úpravy - §248 odst.2 věty druhé OZ.  

 

 

Stanovisko: 

 

Při právním posouzení vzniklé situace je nutné odpovědět na otázku, zda byly naplněny 

podmínky pro svolání mimořádné členské schůze DK, jaké jsou lhůty stanovené OZ a 

stanovami DK pro svolání mimořádné členské schůze a zda byly či nebyly dodrženy. 

 

1. Základní podmínkou pro svolání mimořádné členské schůze je dosažení stanovami nebo 

OZ stanoveného kvóra.  

 

Stanovy DK v čl.9/2 stanoví povinnost předsednictva DS svolat mimořádnou členskou 

schůzi, požádá-li o to nejméně ½ členů DS. Tato úprava ve stanovách má přednost před 

úpravou §248 odst.3 OZ, který stanoví pro svolání členské schůze z podnětu členů spolku 
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účast alespoň 1/3 členů.  

 

Stanovy DK nestanoví, k jakému dni se určuje ½ členů DK, která je nutná ke svolání 

mimořádné členské schůze. Počet členů, který je nutný pro platnost žádosti o svolání, se 

tak určí z počtu členů DK ke dni odeslání výzvy předsednictvu tj. k 2.8.2021.     

 

V případě, že by nebylo dosaženo stanovami požadovaného kvóra pro svolání mimořádné 

členské schůze, není dána povinnost předsednictva DK ani možnost autora podnětu 

mimořádnou členskou schůzi svolat.  

 

2. Při posuzování lhůt souvisejících s mimořádnou členskou schůzi je nutné odlišit lhůtu, ve 

které musí být svolána mimořádná členská schůze a lhůtu, v níž se musí mimořádná 

členská schůze konat.  

 

Lhůta pro svolání mimořádné členské schůze je stanovena §248/2 OZ v délce 30 dnů ode 

dne doručení podnětu k jejímu svolání. Jedná se o lhůtu, v níž musí statutární orgán 

spolku svým úkonem svolat mimořádnou členskou schůzi tzn. způsobem stanoveným ve 

stanovách nebo postupem podle §249 OZ rozeslat pozvánky.  

 

Při svolání mimořádné členské schůze musí být dodržena i další lhůta, a to lhůta pro 

konání členské schůze určená buď stanovami nebo již citovaným §249 OZ. Stanovy DK 

určují v čl.9/1 povinnost svolat mimořádnou členskou schůzi tři týdny přede dnem jejího 

konání. Mimořádná členská schůze se svolává dle Stanov DK zveřejněním pozvánky na 

internetu a písemnými pozvánkami zaslanými členům spolku. 

 

 

Závěr: 

 

Předsednictvo DK je povinno svolat podle §248 odst.2 OZ mimořádnou členskou schůzi do 

30 dnů ode doručení platného podnětu k jejímu svolání. Při akceptování termínu doručení 

podnětu JUDr. Matouška mailem dne 3.8.2021 musí být pozvánka na mimořádnou členskou 

schůzi zveřejněna na webové stránce DK a písemné pozvánky musejí být odeslány nejpozději  

3.9.2021 (počítání času viz §605 OZ).  Termín konání mimořádné členské schůze musí být 

stanoven nejpozději na 21.den (3 týdny) ode dne odeslání písemné pozvánky členům DK. 

Budou-li pozvánky odesílány s ohledem na počet členů DK v několika zásilkách, počítá se 

lhůta 21dnů ode dne odeslání poslední ze zásilek. 

 

Jestliže iniciátor svolání mimořádné členské schůze svolal sám tuto schůzi, aniž vyčkal 

uplynutí stanovených lhůt, je jeho postup v rozporu s OZ i v rozporu se Stanovami Dobrman 

klubu z.s.    

 

 

V Praze dne 16.8.2021 

JUDr. Lenka Deverová 

 

 

 

 

 


