
Revizní komise spolku Brmlab, o.s., ve složení Štefan Gurský, Ivor Kollár a Michal Tuláček (komisař  
zpravodaj) se na základě podnětu podaného Radou sdružení usnesla ve smyslu čl.  IV odst. 11 písm. d) 
Stanov spolku na tomto závazném výkladu čl. IV odst. 8 písm. g) Stanov a čl. IV odst. 2 vnitřního 
předpisu Valné hromady č. 2011/5 Sbrm., o Jednacím a volebním řádu Valné hromady.

V případě, že pravomoce Předsedy sdružení přejala ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 9 písm. h)  
Stanov Rada sdružení, není tato Rada sdružení předsedou Valné hromady, ale v souladu s čl.  
IV odst.  2 vnitřního předpisu Valné hromady č. 2011/5 Sbrm., o Jednacím a volebním řádu 
Valné hromady si předsedu Valné hromady zvolí sama Valná hromada.

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by se odložilo konání Valné hromady sdružení svolané 
na 11. září 2012 se zamítá.

Odůvodnění:

I.

Revizní komise obdržela dle 11. září 2012 prostřednictvím radního Miroslava Tichého podnět Rady 
sdružení k vyložení čl. IV odst. 2 vnitřního předpisu Valné hromady č. 2011/5, o Jednacím a volebním 
řádu Valné hromady (dále jen „jednací řád“), který Rada sdružení pokládala za matoucí.

Společně  s  návrhem  o  vydání  výkladového  stanoviska  podala  Rada  sdružení  návrh  na  vydání 
předběžného opatření kterým by se odložilo konání Valné hromady sdružení svolané na 11. září 2012.

II.
Rekapitulace návrhu

Rada sdružení nabídla dva možné výklady předmětného ustanovení.

1. Vzhledem k tomu, že dle čl. IV odst. 8 písm. g) v kombinaci s čl. IV odst. 2 jednacího řádu je 
předseda sdružení Předsedou Valné hromady, tak by měla Rada sdružení, která přejala 
pravomoci Předsedy vykonávat i tuto pravomoc a předsedat Valné hromadě. Z toho plyne, že 
by měla Rada sdružení ze svého středu zvolit zástupce, který by Valnou hromadu fyzicky řídil.

2. Valná hromada by si zvolila svého předsedu sama ze svého středu.

III.
Stanovisko Revizní komise

Revizní komise se seznámila s obsahem Stanov a jednacího řádu. Ze Stanov seznala, že Stanovy stanoví 
v čl. IV odst. 8 písm. g), že schůzi Valné hromady řídí Předseda sdružení. Z jednacího řádu seznala, že 
dle  čl.  IV odst.  2  je  předsedou Valné hromady Předseda sdružení  a  v případě,  že  je  sdružení  bez 
Předsedy, tak zvolí předsedu Valné hromady sama Valná hromada.

Revizní komise se přiklání k názoru, že čl. IV odst. 8 písm. g) se dá aplikovat pouze v případě, že pozice  
Předsedy  je  obsazena.  Funkci  předsedy  Valné  hromady  je  z  povahy  věci  nutné  vykonávat 
prostřednictvím fyzické osoby. Takovou osobou může být zmocněnec Rady sdružení, avšak takovéto 
pravidlo by mohlo vést k patové situaci ve chvíli, kdy by došlo k vyprázdnění Rady sdružení. V takovém  
případě by neměl Valnou hromadu kdo řídit. Stejně tak je těžko představitelné, že by Rada sdružení v  
průběhu Valné hromady svého zmocněnce pověřovala úkoly a nebo dokonce odvolala a jmenovala 
nového.  Funkce  předsedy  Valné  hromady je  zejména  funkce  organizační,  která  má zajistit  plynulý 
průběh schůze Valné hromady a její demokratický průběh. Vzhledem k tomu, že Valná hromada je dle 
čl.  IV odst.  8  nejvyšším orgánem sdružení,  který  existuje za  všech okolností  (Radu je  velmi  těžké 
uprázdnit, ale je představitelné, že se Rada sdružení nakonec stejně vyprázdní).



Z výše uvedeného vyplývá, že Stanovy obsahují mezeru v pravidle stanovujícím osobu, která se stane 
předsedou Valné hromady.  Revizní  komise se přiklání k teleologickému výkladu,  protože účelem je 
zejména zajistit  hladký průběh Valné hromady za  všech okolností,  a  jejím stanoviskem tedy je,  že 
Valnou hromadu řídí buď Předseda sdružení a nebo si svého předsedu zvolí  sama Valná hromada, 
pokud by byla funkce Předsedy sdružení uprázdněna.

IV.
K návrhu na předběžné opatření

Revizní  komise  neshledala  předmětnou  otázku  za  dostatečně  závažnou,  aby  bylo  nutné  Valnou 
hromadu odložit a proto vydala dne 11. září 2012 rozhodnutí, kterým návrh na vydání předběžného 
opatření zamítla.

V Praze dne 5. března 2013

Štefan Gurský

Ivor Kollár

Michal Tuláček

Poučení: Proti rozhodnutí Revizní komise není přípustný opravný prostředek. Tím není vyloučen 
soudní přezkum ve smyslu § 15 zákona č. 83/1990 Sb., zákon o sdružování občanů.


