
Co získáme a co ztratíme, zřekneme- li se své právní osobnosti 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení kolegové, 

 

 Na schůzi zástupců badmintonových oddílů a klubů Západočeské oblasti svolané na pondělí 

1.června bychom se měli domluvit, zda chceme dále pokračovat jako samostatný právní subjekt 

(Západočeský badmintonový svaz, z.s.), nebo jestli spolek zrušíme a budeme oblastním svazem bez 

právní subjektivity (nebo, jak se prý v současné době správně říká, nebudeme právní osobností). 

Ze strany BK VK Aš byl vznesen požadavek, zda by bylo možné popsat, co nám přinese to či 

ono rozhodnutí a co naopak ztratíme. Nejsem si jistá, jestli dokážu všechno správně pojmenovat, 

ale mou povinností je pokusit se o to. Také nevím, jestli má smysl vracet se k důvodům, které k na-

šemu osamostatnění vedly. Někteří budou pravděpodobně považovat další řádky za zbytečné. Vzhle-

dem k tomu, že shora uvedený dotaz byl vznesen nejmladší právnickou osobou, která k našemu 

sdružení přistoupila později, je to asi nutné. 

 

Poté, co probíhaly velké změny v ČSTV související s jeho transformací, řada sportovních 

svazů zvažovala, jak řešit závislost svých organizačních jednotek na ústředí a v době zhruba před pěti 

léty se mnohé oblastní svazy rozhodly pro vlastní právní subjektivitu. Neznamenalo to v žádném 

případě odtržení od mateřského sportovního svazu (v našich stanovách byla ostatně možnost 

vlastní právní subjektivity pro oblastní svazy zakotvena už od r. 1995, jen jsme ji nevyužívali), 

ani vyčlenění ze struktur České unie sportu.  V té době to byla jakási větší jistota a možnost 

uspořádat si věci tak, jak se na nich dohodneme, samozřejmě s plnou zodpovědností za jejich 

provádění. Můžu říct, že do té doby téměř všechno, co se týkalo činnosti oblastního svazu, zajišťovala 

velmi úzká skupinka lidí, účetnictví vedlo Plzeňské krajské sdružení ČSTV, k dispozici jsme měli 

sdílenou místnost v budově PKS v Úslavské ul. v Plzni a dvakrát do roka jsme svolávali schůzku 

zástupců oddílů a klubů k zajištění aktuálních úkolů. Samozřejmě jsme už tenkrát (prostřednictvím 

PKS) žádali o dotace na pořádané akce a činnost, žádosti podávali prostřednictvím PKS a přes ně je i 

vyúčtovávali. Nebylo to jednoduché. V té době se situace řešila na všech svazových úrovních a 

diskuse o tom, jakou cestou se dát, byly na programu prakticky každého jednání.  

 V té době, tedy zhruba před pěti léty, jsme v úzkém vedení oblastního svazu rozhodli pokusit 

se o získání samostatné právní subjektivity. Připravili jsme všechny potřebné dokumenty, obeslali 

oddíly a kluby v oblasti, zjistili, jaká jsou jejich stanoviska, projednali vše na VV ČBaS a následně 

svolali ustavující valnou hromadu sdružení. Zástupci dvanácti badmintonových oddílů a klubů oblasti 

schválil 2. září 2011 nejen založení občanského sdružení a složení jeho vedení, ale i potřebné doku-

menty, které v období před VH byly předmětem diskuse a doplňovaly se. Následovalo podání žádosti 

na MV, doprovázené předložením požadovaných dokumentů. 3. listopadu 2011 byla provedena naše 

registrace Ministerstvem vnitra ČR. Bylo nám přiděleno IČO, založili jsme vlastní účet, vyřešili 

otázku vedení účetnictví. To nejpodstatnější ale bylo, že jsme ustavili fungující VV. Skupinu lidí, kteří 

společně chtějí pracovat pro badminton ve svěřené oblasti a jsou si vědomi své zodpovědnosti.   

 Je pochopitelné, že s ohledem na další vývoj v ČSTV, resp. následně v ČUS, se dnes může 

zdát vše, co jsme v létech 2010 – 2011 v záležitosti právní subjektivity podnikli, tak trochu zbytečné. 

Podobné diskuse ale v té době proběhly ve všech oblastech a dvě další (Jihomoravská a Středočeská) 

absolvovaly stejný proces a staly se v rámci ČBaS samostatnými právními subjekty. V ostatních se 

vedly diskuse, názory se pohybovaly ze strany na stranu a stav zůstal zachován.  

 

Co jsme tedy vznikem o.s. Západočeský badmintonový svaz získali: 

 Možnost rozhodovat samostatně (pochopitelně v rámci platných zákonů a obecně platných 

pravidel, ale i vnitřních předpisů ČBaS) 

 Větší zodpovědnost za každý krok a každé rozhodnutí  

 

Co jsme vznikem sdružení neztratili: 

 Členství v Českém badmintonovém svazu 

 Vazby na Plzeňskou krajskou organizaci ČUS 



Převedeno do možná srozumitelnější podoby to znamená, že jsme si vznikem sdružení nikam 

nezavřeli dveře, ale naopak jsem získali možnost samostatně jednat bez toho, abychom absolvovali 

další schvalovací proces, ve kterém o nás rozhodnou jiní. Získali jsme možnost samostatně podávat 

žádosti o dotace, využívat prostředky v souladu s tím, jak rozhodneme, ale také samozřejmě nést 

zodpovědnost, m.j. i za dodržování obecně platných povinností i v oblasti daňové a finanční.  

 

1. ledna 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník a databáze spolků se tzv. překlopila do 

spolkového rejstříku. Je ale zapotřebí učinit další kroky, aby povinnosti uložené zákonem byly 

splněny. Znamená to podat žádost o zápis do spolkového rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. 

Před tím by měly proběhnout volby statutárního orgánu, tedy VV ZpčBaS. Oproti termínu, který nám 

ukládají naše stanovy, jsme letos konání voleb odsunuli na podzimní termín právě proto, že potře-

bujeme vyjádření členů sdružení k tomu, jakou formou chceme dál pokračovat. 

 

Pokud se na schůzi 1.června shodneme většinově na názoru, že chceme pokračovat ve formě, 

kterou jsme v r. 2011 ustavením o.s. Západočeský badmintonový svaz vytvořili, musíme 

pracovat na úpravě stanov, připravit volby a materiály pro zápis do spolkového rejstříku. 

Pokud na schůzi zazní většinový názor, že o žádnou samostatnost nestojíme, bude zapotřebí 

připravit do podzimní VH vše tak, aby sdružení mohlo být zrušeno. Staneme se pak oblastním 

svazem bez právní subjektivity a s každou maličkostí se budeme obracet na ústředí.  

Volba je jen na nás.   

 

 

       Milada Nováková,  

předsedkyně ZpčBaS v Plzni 

 

 

 

 

V Plzni 20.května 2015  


