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U golfového klubu se bude zpravidla 

zřejmě jednat o sdružení dle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Sdružení založená a existující na základě 

tohoto zákona se často nazývají občan-

ská sdružení. České právo zná i další typy 

sdružení, ta se ale pro organizaci typu 

golfového klubu příliš hodit nebudou.

Sdružení podle výše uvedeného zákona 

mohou založit nejméně tři osoby, z nichž 

alespoň jedna musí dosahovat věku osm-

nácti let. Tyto zakladatele zákon nazývá 

přípravným výborem. Samotné sdružení 

pak vzniká v okamžiku, kdy je zaregistro-

váno ministerstvem vnitra. To přitom sdru-

žení nepovoluje, ale pouze registruje, což 

je pro zakladatele z povahy věci příznivější 

a méně náročné.

Popsaná praxe však neznamená, že návrh 

na registraci nemusí splňovat žádné ná-

ležitosti. Povinnou součástí návrhu jsou 

např. stanovy sdružení.

A jak je to s právnickými osobami? Nemo-

hou sice být zakladateli sdružení, avšak 

mohou do něj po jeho vzniku vstoupit 

a stát se jeho plnohodnotnými členy.

Nyní několik slov k zániku sdružení. 

Zákon nestanoví, že by sdružení zani-

kalo automaticky poté, co počet jeho 

členů klesne na méně než tři nebo dva. 

Je tedy možné a zákonem dovolené, 

aby členem sdružení byla pouze jedna 

osoba (např. když z různých důvodů 

 zanikne členství ostatním členům). 

Z uvedeného vyplývá, že k založení 

sdružení jsou nutně třeba tři osoby, 

pro jeho další existenci však už ne, 

a klub tak teoreticky může vlastnit/provo-

zovat i jednotlivec.

Co se dále týče zmíněného zániku sdru-

žení, předpokládá zákon následující 

možné způsoby: dobrovolné rozpuštění, 

sloučení s jiným sdružením nebo zánik 

z rozhodnutí ministerstva vnitra o roz-

puštění sdružení. Ministerstvo však může 

sdružení rozpustit pouze v zákonem sta-

novených případech – např. když sdružení 

vyvíjí činnost, která je vyhrazena politic-

kým stranám, církvím či náboženským 

společnostem apod.
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Může golfový klub 
provozovat i jednotlivec?
Ať se to může zdát k nevíře a ať to sebevíc logicky odporuje významu slova „sdružení“ 
(většina z nás asi předpokládá, že jeden člověk se sdružovat nemůže), je právně možné, 
aby členem sdružení byla pouze jedna právnická či fyzická osoba. Vyplývá z této 
skutečnosti, že také golfový klub může vlastnit/provozovat jednotlivec?

K založení sdružení jsou třeba tři osoby, pro jeho další 
existenci už stačí i jedna.
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