Praha 7.5.2012

Vážená paní jednatelko,
k Vašemu dotazu z dubna t. r., zda-li musí být předseda dozorčí rady Vašeho chovatelského
klubu členem ČMMJ,o.s., sděluji:
Váš chovatelský klub je samostatnou právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou. Je
občanským sdružením registrovaným min. vnitra (MV) podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, v platném znění. Primárním vnitřním předpisem, kterým se občanské
sdružení řídí, jsou jeho stanovy. Pokud jste si ve Vašem klubu do stanov, popř. do jiného
vlastního vnitřního klubového předpisu, platně nezakotvili povinnost, aby všichni Vaši
členové (popř. jednotliví členové, např. předseda klubu, předseda dozorčí rady apod. - zde
vidíte o jak nesmyslnou úvahu se jedná), měli povinnost být současně i členy jiného obč.
sdružení, platí, že člena(-y) Vašeho chovatelského klubu nemůže nikdo z klubu nutit, aby se
stal(-i) členy další právnické osoby (občanského sdružení, nadace, ale i např. třeba nějaké
akciové společnosti, s.r.o. apod.). Pokud by přesto Váš klub něco takového schválil, účinnost
příslušného usnesení by nastala až okamžikem registrace takové změny stanov na MV.
Shora uvedené nelze zaměňovat s tzv. "kolektivním členstvím" v ČMMJ, o.s. Kolektivním
členem je na základě dohody uzavřené s ČMMJ, o.s., vždy jen právnická osoba, a to za
podmínky, že cit. dohodu dodržuje a platí řádně (včas a ve stanovené výši) čl. příspěvek
ČMMJ, o.s. Ten má Váš klub řádně uhrazen. Ani z cit. dohody, pokud je mi známo, nevyplývá
žádná povinnost, podle níž by jednotliví členové museli být současně i členy ČMMJ, o. s.
Pro úplnost dodávám, že v důsledku změny pojistných podmínek u jednoho z pojistných
produktů HALALI, všeobecné pojišťovny, a. s., si řada Mysliveckých sdružení (MS) na
členských schůzích své stanovy skutečně změnila tak, že členství v MS (ale u všech svých
členů bez výjimky, což u chovatelských klubů, myslím, nehrozí) podmínila členstvím v ČMMJ,
o.s. Stejně jako v případě vašeho chovatelského klubu, jsou MS rovněž občanskými
sdruženími registrovanými podle zákona č. 83/1990 Sb.u MV. Ke změnám stanov tato MS
přikročila z důvodu, aby všichni účastníci jimi pořádaných akcí byli na těchto akcích pojištěni
(pokud je v MS více než 80% členů, jsou všichni účastníci akce pojištěni automaticky).
Odpověď na Váš dotaz tedy zní: "NEMUSÍ".
S pozdravem
"Kynologii a myslivosti zdar !"
JUDr. K. Mikulecký, právník ČMMJ, o. s.

