Nemožnost konání valné hromady spolku
Na základě aktuálně platných opatření Vlády ČR není možné, aby se konala zasedání nejvyšších
orgánů spolků (valné hromady, členské schůze, konference). Jak tedy postupovat.
A. Standardní (nevolební) valná hromada
Možné postupy jsou v zásadě dva:
1) Valnou hromadu je možné uskutečnit korespondenčně (hlasováním per rollam).
Zákon č. 191/2020Sb., tzv. lex covid umožňuje, aby se valná hromada spolku konala i
korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují.
Je možné, aby se tímto způsobem konala valná hromada v plné rozsahu, tj. aby projednala
všechny záležitosti, které má za normální situace na programu, nebo, aby se konala v
omezeném rozsahu, tj. aby projednala jen zcela nezbytné a zásadní záležitosti jako je schválení
účetní závěrky, výroční zprávy, rozpočet na další rok apod.
Pokud se spolek rozhodne postupovat takto, lze doporučit, aby valná hromada projednala
skutečně jen ty zásadní otázky a ostatní záležitosti by byly přesunuty na období, kdy situace
umožní konání normální valné hromady.
Podmínky korespondenčního rozhodování valné hromady:
Statutární orgán spolku musí stanovit podmínky a způsob rozhodování. Tedy musí zpracovat
jednací řád, který bude přesně upravovat, jak se bude postupovat. V jednacím řádu by tedy
mělo být zejména uvedeno:
• kdy a jak bude zaslán návrh usnesení a podklady k rozhodnutí (e-mailem na adresu
sdělenou sdruženým členem za účelem hlasování per rollam)
• kdy bude hlasování probíhat (měl by být dán prostor několika dní)
• jak bude ověřen mandát delegátů (za oprávněného k jednání na valné hromadě bude
považován automaticky ten, jehož e-mailová adresa bude uvedena pro účely hlasování
per rollam)
• způsob přijetí usnesení (hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina)
• výslovné uvedení, že z důvodu mimořádné situace nebude možné předkládat
protinávrhy k usnesení (vhodné pro případy, kdy bude valná hromada projednávat jen
nezbytné otázky) nebo upravit způsob jak a do kdy je možné podávat protinávrhy
(písemně na e-mail)
• do kdy a jak budou sdružení členové informováni o výsledku hlasování (zasláním na
email, zveřejněním na webu)
Vzor jednacího řádu pro hlasování per rollam naleznete zde.

Bude-li rozhodováno shora uvedeným způsobem mělo by být postupováno takto:
1.) Sdruženým členům bude zaslána pozvánka s návrhem programu, informace o tom, že
valná hromada bude rozhodovat per rollam a jednací řád pro hlasování per rollam (nikoli
jeho návrh ke schválení účastníkům valné hromady, ale jednací řád stanovený statutárním
orgánem ve smyslu zmocnění, které mu mimořádně dává lex covid).
2.) Sdružení členové budou vyzváni, aby do stanoveného data sdělili osobu, která se za ně
bude účastnit hlasování a její e-mail.
3.) Sdruženým členům bude zaslán text návrhu usnesení, eventuálně protinávrh usnesení s
uvedením, kdo ho předkládá a podklady pro rozhodnutí.
4.) Současně bude členům sdělena lhůta, do které mají hlasovat, pokud by nebyla stanovena
jinak, ze zákona by činila 15 dní.
5.) Proběhne vyhodnocení hlasování a pořídí se zápis o výsledcích hlasování. Rovněž je třeba
uchovat došlé e-maily, aby bylo doložitelné, kolik sdružených členů a jak hlasovalo.
6.) Zveřejní se výsledek hlasování (zasláním na e-mail, zveřejněním na webu).

2) konání valné hromady bude odloženo, a to i na příští rok
Vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz
shromažďování) jsou zcela nepochybně důvodem ospravedlňujícím porušení stanov spolku
ohledně četnosti konání valné hromady (zpravidla jednou ročně). Šíření nakažlivé choroby má
rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky
(porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži.
Pokud jde o projednání a schválení dokumentů, které jsou spolky povinny zveřejnit ve sbírce
listin (účetní závěrka, výroční zpráva), je možné, aby tyto byly do sbírky listin založeny i
neschválené valnou hromadou. Dle ustanovení §21a zákona o účetnictví je povinnost zveřejnit
účetní závěrku nejpozději do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem (a auditorem při
povinném auditu), nejpozději však do 31.12. (závěrku za rok 2019 nejpozději 31.12.2020), a to
bez ohledu na to, zda byla předepsaným způsobem schválena. Zákon tedy počítá s tím, že
budou zveřejňovány i „neschválené“ účetní závěrky a výroční zprávy.
Rozhodne-li se spolek postupovat tímto způsobem a valná hromada je již svolána (byla
rozeslána pozvánka), pak je třeba, aby byla odvolána, a to buď postupem uvedeným ve
stanovách a pokud takovou úpravu stanovy neobsahují, pak postupem dle ustanovení § 250
obč. zák.: „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.“ Lze mít za
to, že i v případě, kdy by se uplatnil zákonný postup a konání valné hromady by bylo odvoláno
méně než týden před zasedáním, nemusel by spolek uvedenou náhradu nákladů řešit. Jistě se
totiž dá předpokládat pochopení ze strany členů, že se nejedná o svévoli ze strany spolku.

Tedy valná hromada by se měla odvolat především tak, že tato skutečnost bude členům /
delegátům sdělena shodnou formou, jakou je jim zasílána / zveřejňována pozvánka. Současně
je třeba členům / delegátům sdělit, že důvodem je současná situace vyvolaná pandemií.
Pokud valná hromada svolána ještě nebyla, je třeba sdružené členy informovat alespoň o tom,
že se letos z důvodu pandemie zřejmě nebude konat a bude svolána v co nejkratší době poté,
co to situace umožní.

B. Volební valná hromada
Již shora zmiňovaný lex covid řeší i prodloužení nebo obnovení funkčního období volených
orgánů spolku, a to takto:
Pokud v době mimořádných opatření a ještě 1 měsíc po jejich skončení, uplyne funkční období
volenému členu orgánu spolku, prodlužuje se jeho funkční období automaticky o 3 měsíce po
skončení mimořádných opatření (tj. není nutné provádět novou volbu). Kdyby s tím člen
voleného orgánu nesouhlasil, pak musí tento svůj nesouhlas vůči spolku výslovně projevit.
Současně je možné jako určitou pojistku udělit někomu generální plnou moc k zastupování
spolku, a to zejména pro případ, kdyby člen statutárního orgánu se shora uvedeným
prodloužením své funkce nesouhlasil.
Generální plnou moc není třeba časově omezovat na přechodné krizové období, neboť ji lze
následně kdykoli odvolat. Generální plná moc pak musí mít povinně písemnou formu, a tudíž
musí být podepsána v souladu se stanovami daného spolku (např. vyžadují-li písemné úkony
dle stanov spolku podpisy dvou oprávněných osob, musí být generální plná moc podepsána
tímto způsobem). Bude-li to v současné době možné, lze doporučit, aby podpisy byly úředně
ověřeny (pro většinu běžných úkonů to však potřeba není).
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