Český svaz tanečního sportu

PRÁVNÍ STANOVISKO
k otázce vzniku statutu individuálního členství v ČSTS a vzniku práv a povinností těchto členů
včetně práva volebního

1) Podklady z nichž bylo čerpáno










Stanovy ČSTS (účinné od 1. 1. 2019);
Pravidla pro zveřejňování informací (účinná od 4. 5. 2018);
Formulář přihlášky k členství v ČSTS;
Zápis ze zasedání Výkonné rady ČSTS č. 34 ze dne 20. 1. 2016;
Zápis ze zasedání Výkonné rady ČSTS č. 35 ze dne 27. 1. 2016;
Zpráva o činnosti ČSTS za období 17. 11. 2015 – 31. 3. 2016;
Prozatímní zpráva Vyšetřovací komise ze dne 31. 3. 2016;
Stanovisko advokáta Mgr. Ing. Andreje Šnajdera
Dlouhodobá znalost praktického fungování ČSTS z pozice individuálního člena i zástupce
kolektivního člena ČSTS

2) Vlastní stanovisko
Toto stanovisko vychází z dokumentů výše uvedených a dále na rozdíl od stanoviska Mgr. Ing.
Šnajdera, též z dlouhodobé znalosti praktického fungování Českého svazu tanečního sportu
(dále jen ČSTS) a znalosti procesů aplikovaných pracovníky ČSTS.
Při posouzení okamžiku vzniku individuálního členství v ČSTS je třeba vycházet z čl. 5 odst. 2
Stanov ČSTS, které říká: „„Individuálním členem ČSTS se může stát každý občan ČR či cizinec,
který v přihlášce, kterou přistupuje k ČSTS, potvrdí, že souhlasí s posláním, cíli a úkoly ČSTS, chce
se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty ČSTS.
Součástí přihlášky musí být zaplacení základního členského příspěvku.
Členství vzniká doručením přihlášky Sekretariátu ČSTS. Nový člen se po dobu 3 měsíců od
doručení přihlášky Sekretariátu ČSTS stává žadatelem o členství se všemi právy a povinnostmi dle
těchto stanov, jeho statut žadatele o členství však může být v odůvodněných případech ve lhůtě 3
měsíců od doručení přihlášky Sekretariátu ČSTS zrušen rozhodnutím Výkonné rady ČSTS. Proti
rozhodnutí Výkonné rady ČSTS dle předchozí věty je osoba, které byl statut žadatele o členství
zrušen, oprávněna podat ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí Výkonné rady ČSTS o zrušení
statutu žadatele o členství odvolání k Rozhodčí komisi ČSTS; odvolání nemá odkladný účinek.
Rozhodnutí Rozhodčí rady ČSTS je konečné. Po uplynutí 3 měsíců ode dne doručení přihlášky
Sekretariátu ČSTS, se statut žadatele o členství mění v individuální členství, není-li do uplynutí
této lhůty rozhodnuto o zrušení statutu žadatele o členství.“
Výklad tohoto ustanovení je dvojí, avšak pouze jeden z těchto výkladů je aplikován již po dlouhou
dobu fungování ČSTS a jeho samostatných administrativních procesů. Je třeba zcela souhlasit se
stanoviskem Mgr. Ing. Šnajdera v tom, že vznik členství v ČSTS, jako spolku fungujícího dle
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občanského zákoníku nemůže být výsledkem jednostranného aktu člena ve formě doručení
přihlášky do ČSTS, avšak musí být vždy výsledkem dvou právních úkonů. Těmito dvěma úkony
jsou:
a) První úkon je úkon osoby, která žádá o členství a která tuto svou vůli projeví vyplněním
formulářové přihlášky, souhlasem s dokumenty ČSTS a naplňováním cílů ČSTS, zaplacením
základního členského poplatku a doručením přihlášky do ČSTS.
b) Druhý úkon je úkon samotného ČSTS, který projeví svou vůli a rozhodne o tom, zda osobu za
člena přijme či nikoli.
Tento druhý úkon je však třeba posuzovat jak dle znění stanov, tak dle praxe, která
dlouhodobě určuje výklad stanov a aplikuje jej do praktického fungování ČSTS. Takto tedy dle
praxe a aplikace postupů v ČSTS samozřejmě v souladu s právním výkladem je postup vzniku
individuálního členství zcela jasný a je následovný.
ČSTS má lhůtu 3 měsíců na posouzení toho, zda osoba žádající o členství splnila všechny
požadavky ČSTS a zda je osobou, kterou ČSTS za člena chce či nechce přijmout. Tato lhůta běží
ode dne doručení přihlášky do ČSTS. Do doby, než ČSTS prostřednictvím svých pracovníků
posoudí přihlášku člena a všechny další požadavky, je žádající osoba opravdu pouze žadatelem a
ne individuálním členem. Avšak v okamžik, kdy jsou všechny aspekty žádosti o členství
posouzeny a osoba je aktem pracovníka ČSTS zapsána do seznamu členů ČSTS na webu ČSTS a
je jí přidělené IDT číslo, stává se individuálním členem ČSTS se všemi právy a povinnostmi.
Rozhodnutí ČSTS o přijetí osoby za člena je totiž realizováno právě jeho zápisem do seznamu
členů a přidělením IDT čísla. Od tohoto okamžiku se může osoba např. přihlásit a startovat na
soutěži ČSTS, získávat body a finále k postupu do vyšších tříd, apod. Tedy od tohoto okamžiku
zápisu osoby do seznamu členů a zisku IDT čísla již osoba musí též plnit povinnosti člena a
může požívat svých práv, a tedy i práva hlasovat a v případě zletilých členů i volit a být volen
do orgánů ČSTS. Zápis osoby do seznamu členů a přidělení IDT pracovníkem ČSTS je tedy
projevem souhlasu CSTS s přijetím osoby za individuálního člena. Pokud k tomuto souhlasu
dojde dříve než uplynutím 3 měsíční lhůty, pak již osoba nemůže dále požívat statutu žadatele,
neboť se účastní soutěží, může zde podávat protesty, a požívat všech práv, které ČSTS
garantuje. Není zde dále možnost Výkonné rady jakkoli dále intervenovat do vzniku členství a
tedy ani možnost limitovat práva osoby – individuálního člena.
Nelze vykládat ustanovení stanov tak, jak uvádí stanovisko Mgr. Ing. Šnajdera, neboť pak by sice
po dobu 3 měsíců mohla osoba jezdit na soutěže, mohla by si na soutěžích např. stěžovat na
práci porotců, odborného dozoru apod., ale zároveň by nemohla hlasovat a volit a být volena do
orgánů ČSTS. Takovýto výklad je zcela nepřijatelný, neboť existuje pouze jeden okamžik, ke
kterému zletilé osobě vzniknou všechna práva a všechna povinnosti (nikoli jen některá z nich)
a tento okamžik je projev vůle ČSTS o přijetí osoby za člena. Tento projev vůle je zápis osoby
do seznamu členů a přidělení IDT. Tento okamžik pak reflektuje zisk všech práv vyplývajících
z členství v ČSTS a na druhé straně i reflektuje povinnosti osoby např. spojené právě s účastí na
soutěžích (viz soutěžní oblečení, viz pravidla přihlašování na soutěže, viz pravidla o katalogu
figur, atd.)
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3) Závěr
Z výše uvedeného je třeba učinit pouze jeden konkrétní závěr, a to, že statut žadatele osoby o
členství se mění ve statut individuálního člena okamžikem, kdy ČSTS projeví souhlas s jeho
členstvím ve formě zápisu osoby do seznamu členů ČSTS (na webu ČSTS) a přidělení IDT čísla.
Tímto okamžikem získává osoba vždy všechna práva a podrobuje se všem povinnostem
spojeným se členstvím v ČSTS. Nelze na tuto osobu selektivně aplikovat pouze některá práva a
některé povinnosti. Pokud osoba, která se tímto způsobem stane členem ČSTS dosáhla věku
18ti let, pak má samozřejmě i právo volit a být volen do orgánů ČSTS.

Plzeň 2019-04-14

JUDr. Lucie Blažková, advokátka
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