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Oddíly svazu kulturistiky a fitness jsou v praxi několikerého typu. Může se jednat o samostatná
občanská sdružení (podle nového občanského zákoníku tzv. spolky), popř. je mohou zakládat fyzické
či právnické osoby, které se na základě příslušného živnostenského oprávnění zabývají kulturistikou a
fitness. K dnešnímu dni má SKFČR celkem 374 oddílů. Všechny z nich jsou ve své podstatně jednoho
ze dvou výše uvedených typů (tzn. samostatné organizace) a to s jedinou výjimkou. V roce 1999 byl
totiž (pravděpodobně administrativním nedopatřením) zaregistrován jeden z oddílů jako tzv.
„organizační jednotka“ Svazu kulturistiky a fitness České republiky, v terminologii nového občanského
zákoníku se pak jedná o tzv. „pobočný spolek“.
Vzhledem k tomu, že až do chvíle vstoupení nového občanského zákoníku v platnost, neexistovala
veřejně přístupná evidence „organizačních jednotek“, o tom, že jeden z oddílů (jedná se o Oddíl
kulturistiky a fitnes Poděbrady s předsedou panem Lubošem Černým) je takto zapsán,
pravděpodobně nikdo nevěděl. První drobná komplikace a první upozornění na tento stav přišly ve
chvíli, kdy byl SKFČR kontaktován pracovníky Ministerstva vnitra (MV) v dubnu 2013, kdy mělo MV
vzít na vědomí změny stanov z Valné hromady, která se konala v březnu daného roku (MV vidělo
rozpor v části stanov se samotnou existencí organizační jednotky a zprvu nechtělo stanovy vzít na
vědomí, byť část stanov, na kterou poukazovalo, se již řadu let nezměnila).
Větší komplikace kvůli tomuto stavu by ale mohly nastat poté, co vstoupil v platnost nový občanský
zákoník, který vztahy mezi hlavním spolkem a pobočným spolkem přesněji definuje. Z něho mj. i
vyplývá, že i když vztah pobočného a hlavního spolku stojí na principu oddělených majetkových sfér,
není jejich majetek oddělen absolutně. Může se zde stát, že za určitých okolností jeden odpovídá za
případné závazky druhého, stejně tak že hlavní spolek může za určitých okolností pobočný spolek
zrušit a může na něj přejít likvidační zůstatek. Nadneseně tady lze říci, že případné dluhy hlavního
spolku jsou i dluhy pobočného spolku (který je z uvedeného likvidačního zůstatku může uhradit).
S ohledem na uvedené navrhuji Valné hromadě SKFČR, aby schválila následující ustanovení, které
umožní oddělit oba spolky tak, aby se jednalo o dva samostatné spolky, nikoliv spolek hlavní a spolek
pobočný.
Návrh textu usnesení pro Valnou hromadu SKFČR:
„Valná hromada SKFČR konstatuje, že tzv. pobočný spolek Oddíl kulturistiky a fitnes Poděbrady, IČ
701 31 562, se sídlem Skladištní 14, Poděbrady, není a nikdy nebyl pobočným spolkem SKFČR ve
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vždy fungoval jako
samostatné občanské sdružení, s vlastním majetkem a samostanou účetní evidencí. K jeho zápisu do

registru MV ČR jako organizační jednotky SKFČR a následně jako pobočného spolku SKFČR do
spolkového rejstříku došlo v důsledku administrativního omylu.
S ohledem na tuto skutečnost ukládá Valná hromada Výkonnému výboru a prezidentovi SKFČR učinit
nezbytné právní kroky k nápravě tohoto nedostatku tak, aby stav formálně právní odpovídal stavu
faktickému.“
S tímto schváleným usnesením bude SKFČR ve spolupráci s předsedou pobočného spolu Oddíl
kulturistiky a fitnes Poděbrady panem Lubošem Černým žádat u spolkového rejstříku oddělení obou
spolků.

