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Lze zpoplatnit přijetí do občanského
sdružení – golfového klubu?
V minulém čísle jsme se zabývali otázkou, zda golfový klub ve formě občanského
sdružení může mít pouze jednoho člena. Dospěli jsme k závěru, že za určitých okolností
to možné je. Dnes budeme řešit problém, jestli je možné členství v golfovém klubu –
občanském sdružení – prodávat, respektive zda lze při přijímání nových členů
do sdružení vybírat poplatek („zápisné“).

Ve věci nastavení podmínek přijímání nových členů do občanského
sdružení zákon ponechává sdružením plnou volnost.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů stanoví, že jednou z náležitostí návrhu na registraci občanského sdružení
směřovaného ministerstvu vnitra je předložení stanov. Dle tohoto zákona musejí
stanovy sdružení obsahovat minimálně
následující náležitosti:

Další náležitosti obsahu stanov zákon
nepředepisuje, avšak nezakazuje, aby
stanovy upravovaly další záležitosti.
Samozřejmě však stanovy nesmějí obsahovat ustanovení, jež by poukazovala na skutečnost, že občanské sdružení vykonává činnost mu ze zákona
zakázanou (např. výdělečná činnost,
činnost politické strany a hnutí nebo
církevní činnost). Stejně tak nesmí ze
stanov vyplývat, že cílem sdružení
je omezovat nebo popírat občanská
práva, rozněcovat nenávist, podporovat násilí atd.
Zákon dále nijak výslovně neřeší, jakým způsobem mohou být do sdružení
přijímáni noví členové a zda je či není
možné od nich vybírat určité „zápisné“.
Ve věci nastavení podmínek přijímání
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a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách,
pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,
f) zásady hospodaření.

nových členů do občanského sdružení
a případného vybírání vstupních poplatků při této příležitosti tak zákon
ponechává sdružením plnou volnost,
aby si sama ve stanovách určila vlastní
pravidla.
Příslušné občanské sdružení by však při
zavedení zmíněného tzv. zápisného
mělo vždy mít na paměti, že sdružení
nelze provozovat za účelem výdělečné
činnosti.
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