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ROZHODNUTÍ
Mgr. Jan Grepl, předseda spolku EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02
Přerov (dále jen „spolek“) rozhodl o zrušení na akce pořádané spolkem – Podzimní hřebeny Jeseníků 2020,

takto:
I.

Zrušuje se akce pořádaná spolkem Podzimní hřebeny Jeseníků 2020 v termínu od 23. 10. 2020
do 25. 10. 2020.

II.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude členům přihlášeným na tuto akci vrácena uhrazená
předběžná výše členského příspěvku za účast na akci Podzimní hřebeny Jeseníků 2020, a to na
bankovní účet, ze které členové svou platbu provedli.

Odůvodnění:
[ 1 ] Spolek rozhodnutím ze dne 26. 9. 2020, sp. zn. R 6/2020, stanovil podmínky účasti na akci pořádané
spolkem, a to zejména v rozsahu konání této akce ve dnech 23. 10. 2020 až 25. 10. 2020 a předběžné výši
členského poplatku za účast na této akci ve výši 1.450,- Kč. Na tuto akci se přihlásilo 5 členů spolku.
[ 2 ] Vláda České republika rozhodla usnesením ze dne 21. 10. 2020, č. 1078, o přijetí krizových opatření,
publikovaným pod č. 424/2020 Sb. tak, že zakázala poskytování ubytovacích služeb a v rozsahu dále
stanoveným rozhodla o zákazu volného pobytu obyvatel České republiky. Spolek na základě tohoto usnesení
dovodil, že akci není možné pro tyto důvody uskutečnit.
[ 3 ] Podle § 2006 odst. 1 věty první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ObčZ“): „Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.“ Podle §
2991 odst. 1 ObčZ: „Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.“ Jelikož
se stalo plnění spolku v rozsahu pořádání akce a zajištění ubytování objektivně nemožné (z důvodů usnesení
vlády), tak došlo k odpadnutí závazku. Ačkoliv členové spolku uhrazením členského příspěvku nejprve plnili na
platný právní závazek, tak tento následně odpadl, a proto je nezbytné členům vrátit uhrazené peněžité plnění.
[4]

Z tohoto důvodu spolek rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Mgr. Jan
Grepl

V Přerově dne 23. 10. 2020
„l. s.“
Poučení:

Digitálně podepsal Mgr.
Jan Grepl
Datum: 2020.10.23
13:15:51 +02'00'

Mgr. Jan Grepl
předseda spolku

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu,
aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se
stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o
rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

