
Jednání členské schůze se řídí ustanovením § 248 a násl. Zákona 89/2012 Sb.  

 

Členská schůze §248 -254 zákona 89/2012 Sb. 

§ 248 

(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.  

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku 

nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti 

dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady 

spolku sám. 

 

 § 249 

(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 

třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.  

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu 

změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

(3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.  

 

§ 250 

(1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li 

se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání 

dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.  

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se 

souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

  

§ 251 

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, 

vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na 

zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku 

způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

 

§ 252 

(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou 

hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.  

(2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým druhem členství spojen 

pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 1. 

  

§ 253 

(1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy 

zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy. 



(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na 

předčasném ukončení zasedání. 

 (3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti 

a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

§ 254 

(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze 

(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 

předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 

vyhotoven. 

(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li 

stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku. 

  

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku § 258 – 261 zákona 89/2912 Sb. 

§ 258  

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby 

rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, 

pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

  

§ 259  

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o 

rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 

  

§ 260  

(1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo 

závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí 

nevyslovit. 

(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí 

osoby nabytého v dobré víře. 

  

§ 261 

(1) Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené 

zadostiučinění. 

(2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno 

 a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 

b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut 

podle § 260. 


