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I. 

ZÁKON 

ze dne ... 2013 

o řízení před rozhodčí komisí spolku 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

 

(1) Tento zákon upravuje řízení před rozhodčí komisí spolku (dále jen „komise“) 

ohledně sporné záležitosti, jejíž rozhodování náleží do působnosti komise.
1)

 

(2) Tohoto zákona se nepoužije,  

a) ve věcech svěřených stanovami do působnosti komise, nebyla-li by ani bez takového 

ustanovení stanov dána pravomoc soudu věc rozhodnout, nebo 

b) je-li dána pravomoc věc rozhodnout rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu podle 

zákona upravujícího rozhodčí řízení. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ 

§ 2 

Návrh na zahájení řízení 

(1) Řízení se zahajuje na návrh člena, nebo na návrh spolku. Podání návrhu na zahájení 

řízení (dále jen „návrh“) má tytéž účinky, jako podání žaloby k soudu. 

(2) Návrh se doručuje na adresu uvedenou ve stanovách v tolika vyhotoveních, kolik je 

stran sporu. Není-li ve stanovách adresa uvedena, doručuje se návrh komisi na adresu sídla 

spolku. Dnem doručení návrhu je řízení zahájeno.  

(3) V návrhu se uvede, kdo návrh podává a co uplatňuje, adresu pro doručování 

písemností, proti komu návrh směřuje, vylíčení rozhodných skutečností a jak lze tyto 

skutečnosti prokázat. 

§ 3 

Přijetí návrhu 

(1) Člen pověřený komisí k přijímání návrhu vede seznam podaných návrhů. Pověřený 

člen komise do seznamu zaznamená den podání návrhu, údaj o stranách sporu a stručné 

označení předmětu sporu. Pověřený člen komise zajistí rovněž odstranění případných vad 

návrhu a zašle jej ostatním stranám sporu. 

(2) Vezme-li navrhovatel návrh zpět, poznamená se to v seznamu návrhů a komise řízení 

zastaví. 

                                                 
1)

 § 265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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§ 4 

Pravomoc komise 

(1) Komise je oprávněna zkoumat svou pravomoc. Dospěje-li komise k závěru, že její 

pravomoc k rozhodnutí není dána, a nelze-li věc vyřídit se souhlasem stran jinak, řízení 

zastaví.  

(2) Účinky podaného návrhu zůstavají zachovány, podá-li strana znovu žalobu soudu 

nebo návrh jinému příslušnému orgánu do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí 

podle odstavce 1. 

(3) Námitku nedostatku pravomoci komise k rozhodnutí může strana vznést nejpozději 

při prvním úkonu týkajícím se věci samé.  

Řízení 

§ 5 

 

(1) Strany sporu mají v řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k 

uplatnění jejich práv. 

(2) Stanovy, vnitřní předpis ve stanovách výslovně označený, nebo písemně uzavřená 

dohoda stran mohou odchylně od tohoto zákona upravit postup, kterým mají členové komise 

vést řízení.  

§ 6 

 

(1) Předseda komise ji svolá tak, aby spor projednala co nejdříve a aby záležitost 

rozhodla nejpozději do 3 měsíců od zahájení řízení. 

(2) Pokud komise návrh ve lhůtě 3 měsíců neprojedná, může strana uplatnit své právo u 

soudu. 

§ 7 

 

(1) Jednání komise musí být svoláno tak, aby to co nejméně omezovalo možnost stran 

účastnit se ho. Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti prosté 

většiny svých členů, nejméně však tří. 

(2) Je-li rozumný důvod očekávat, že spor lze odstranit dohodou o narovnání, pokusí se 

předseda komise narovnání zprostředkovat, a dojde-li k němu, zajistí jeho písemné 

vyhotovení a předloží je stranám k podpisu. 

(3) Pokud v průběhu řízení nedošlo k dohodě o narovnání, komise spor zhodnotí a 

rozhodne jej podle právních předpisů a stanov. Pokud strany požadují před vyhlášením 

rozhodnutí náhradu nákladů řízení, přizná komise úspěšné straně náhradu účelně 

vynaložených nákladů k tíži strany neúspěšné. 
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§ 8 

 

(1) Jednání komise je neveřejné. Každá ze stran si může vyžádat při jednání přítomnost 

nanejvýš dvou důvěrníků. 

 

(2) Při jednání podá pověřený člen komise zprávu o předmětu sporu. Poté komise 

posoudí tvrzení stran a porovná je s důkazy, které strany označí. 

(3) Změna obsazení komise podle stanov nemá vliv na složení komise ve věci, o které již 

bylo zahájeno řízení; komise věc projedná ve složení, které zde bylo při zahájení řízení; člena 

komise nelze odvolat s účinky pro již zahájené řízení. 

 

§ 9 

(1) Komise může provádět výslech a jiné důkazy jen tehdy, jsou-li jí dobrovolně 

poskytnuty.  

(2) Člen spolku má povinnost svědeckou výpověď poskytnout, ledaže by měl právo 

výpověď odepřít podle jiného právního předpisu.  O tom musí být komisí poučen. 

(3) Procesní úkony, které komise nemůže sama provést, provede na její dožádání soud; 

soud dožádání vyhoví, nejde-li o procesní úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní 

všechna rozhodnutí, která jsou k provedení dožádání potřebná. 

(4) Náklady řízení, které vznikly soudu provedením procesních úkonů podle odstavce 3, 

hradí soudu spolek. 

 

Skončení řízení 

§ 10 

 

(1) Řízení končí 

a) doručením rozhodnutí ve věci samé stranám, 

b) odmítnutím návrhu, 

c) zastavením řízení, 

d) podpisem dohody o narovnání, nebo 

e) uplynutím doby uvedené  v § 6 odst. 2. 

(2) Rozhodnutí komise oznámí její předseda stranám na konci jednání, sdělí jim stručně 

jeho důvody a poučí je o možnosti podat návrh na zrušení rozhodnutí k soudu. 

(3) Předseda komise zajistí vyhotovení zápisu o jednání komise a vyhotovení jejího 

rozhodnutí. 

§ 11 

 

(1) Ze zápisu o jednání komise musí být zřejmé, že jde o zápis o jejím jednání, kdy, kde 

a v jakém složení jednala, v jaké záležitosti, kdo jsou strany a jejich případní zástupci a 

důvěrníci, zda byli přítomni, alespoň stručný popis průběhu jednání a znění dohody stran o 

narovnání nebo výrok rozhodnutí. 
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(2) Zápis podepisuje předseda komise a zapisovatel. Jestliže při jednání byla uzavřena 

dohoda o narovnání, podepíší zápis také strany. 

§ 12 

 

Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat označení orgánu, který je vydal, výrok, 

jak bylo rozhodnuto, odůvodnění a poučení, u kterého orgánu a v jaké lhůtě lze podat návrh 

na zrušení rozhodnutí komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí podepíší předseda komise a 

zapisovatel. 

§ 13 

Doručování 

(1) Rozhodnutí musí být doručeno stranám. Vydání rozhodnutí, den jeho doručení a den 

nabytí právní moci se zaznamenají v seznamu podaných návrhů. 

(2) Adresátu se doručuje na adresu pro doručování uvedenou v návrhu, popřípadě na 

jinou adresu, kterou adresát komisi sdělil. V ostatních případech se spolku doručuje na adresu 

sídla a členu spolku na adresu uvedenou v seznamu členů. 

§ 14 

Vykonatelnost rozhodnutí 

(1) Rozhodnutí nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a 

stává se soudně vykonatelné. Předseda komise na žádost strany poznamená na rozhodnutí, 

kdy se stalo vykonatelným. 

(2) Týká-li se vykonatelné rozhodnutí komise údaje zapisovaného do seznamu členů, 

spolek rozhodnutí provede zápisem do seznamu. 

(3) Zavazuje-li vykonatelné rozhodnutí komise stranu k plnění, může se oprávněná 

strana domoci jeho výkonu podle jiného zákona. 

§ 15 

Užití občanského soudní řádu 

Nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před komisí ustanovení občanského soudního 

řádu přiměřeně. 

ČÁST TŘETÍ 

ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

VARIANTA I 

§ 16 

Žaloba na zrušení rozhodnutí 

(1) Soud zruší rozhodnutí komise na základě žaloby kterékoliv strany, jestliže 

a)  bylo vydáno ve věci, ve které nebyla založena pravomoc komise, 

b)  rozhodnutí ve věci samé nebylo usneseno potřebnou většinou členů komise, nebo i přes 

námitku strany komise jednala v nesprávném obsazení,  

c) rozhodoval nezpůsobilý člen komise,  

d)  straně nebyla poskytnuta možnost věc před komisí projednat,  
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e) rozhodnutí ve věci samé odsuzuje stranu k plnění podle tuzemského práva nemožnému či 

nedovolenému,  

f)  strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým zástupcem 

zastoupena, nebo v řízení jménem strany nebo jejího zákonného zástupce vystupoval ten, 

kdo nebyl k tomu zmocněn, a takové jednání nebylo ani dodatečně schváleno,  

g) je ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo 

h)  vyjdou najevo skutečnosti, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu 

řízení. 

(2) Žaloba na zrušení rozhodnutí musí být podána u soudu do 3 měsíců ode dne doručení 

rozhodnutí té straně, která se zrušení rozhodnutí domáhá. 

(3) Žaloba na zrušení rozhodnutí komise musí kromě obecných náležitostí žaloby 

obsahovat také označení dne, kdy bylo straně rozhodnutí komise doručeno. 

 

VARIANTA II 

§ 16 

Žaloba na zrušení rozhodnutí 

(1) Soud zruší rozhodnutí komise na základě žaloby kterékoliv strany, jestliže 

a)  bylo vydáno ve věci, ve které nebyla založena pravomoc komise, 

b)  rozhodnutí ve věci samé nebylo usneseno potřebnou většinou členů komise, nebo i přes 

námitku strany komise jednala v nesprávném obsazení,  

c) rozhodoval nezpůsobilý člen komise,  

d)  straně nebyla poskytnuta možnost věc před komisí projednat,  

e) rozhodnutí ve věci samé odsuzuje stranu k plnění podle tuzemského práva nemožnému či 

nedovolenému,  

f)  strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým zástupcem 

zastoupena, nebo v řízení jménem strany nebo jejího zákonného zástupce vystupoval ten, 

kdo nebyl k tomu zmocněn, a takové jednání nebylo ani dodatečně schváleno,  

g) je ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo 

h)  vyjdou najevo skutečnosti, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu 

řízení. 

(2) Jde-li o majetkový spor a rozhodnutí ve věci samé je v rozporu se zákonem, soud 

rozhodnutí zruší. 

(3) Žaloba na zrušení rozhodnutí musí být podána u soudu do 3 měsíců ode dne doručení 

rozhodnutí té straně, která se zrušení rozhodnutí domáhá. 

(4) Žaloba na zrušení rozhodnutí komise musí kromě obecných náležitostí žaloby 

obsahovat také označení dne, kdy bylo straně rozhodnutí komise doručeno. 
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VARIANTA III 

§ 16 

Žaloba na zrušení rozhodnutí 

(1) Soud zruší rozhodnutí komise na základě žaloby kterékoliv strany, jestliže 

a)  bylo vydáno ve věci, ve které nebyla založena pravomoc komise, 

b)  rozhodnutí ve věci samé nebylo usneseno potřebnou většinou členů komise, nebo i přes 

námitku strany komise jednala v nesprávném obsazení,  

c) rozhodoval nezpůsobilý člen komise,  

d)  straně nebyla poskytnuta možnost věc před komisí projednat,  

e) rozhodnutí ve věci samé odsuzuje stranu k plnění podle tuzemského práva nemožnému či 

nedovolenému,  

f)  strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým zástupcem 

zastoupena, nebo v řízení jménem strany nebo jejího zákonného zástupce vystupoval ten, 

kdo nebyl k tomu zmocněn, a takové jednání nebylo ani dodatečně schváleno,  

g) je ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo 

h)  vyjdou najevo skutečnosti, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu 

řízení. 

(2) Rozhodla-li komise o peněžitém plnění ve výši převyšující 10 000 Kč, soud 

rozhodnutí ve věci samé zruší, jestliže je rozhodnutí v rozporu se zákonem. 

(3) Žaloba na zrušení rozhodnutí musí být podána u soudu do 3 měsíců ode dne doručení 

rozhodnutí té straně, která se zrušení rozhodnutí domáhá. 

(4) Žaloba na zrušení rozhodnutí komise musí kromě obecných náležitostí žaloby 

obsahovat také označení dne, kdy bylo straně rozhodnutí komise doručeno. 

 

§ 17 

Podání žaloby na zrušení rozhodnutí komise nemá odkladný účinek na jeho 

vykonatelnost. Na návrh povinného může však soud vykonatelnost rozhodnutí odložit, jestliže 

by neprodleným výkonem rozhodnutí hrozila závažná újma, nebo je-li z žaloby možno 

usuzovat, že je důvodná. 

 

§ 18 

VARIANTA I 

 (1) I když nepodala žalobu na zrušení rozhodnutí komise, může strana, proti níž byl 

soudem nařízen výkon rozhodnutí, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 16 odst. 2, podat návrh 

na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí jestliže rozhodnutí komise je stiženo některou 

vadou uvedenou v § 16 písm. a), b), c), e) nebo f). 

(2) Je-li podán návrh podle odstavce 1, soud provádějící výkon rozhodnutí komise řízení 

o výkon rozhodnutí přeruší a uloží povinnému, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu 

žalobu na zrušení rozhodnutí komise. Není-li v této lhůtě žaloba podána, pokračuje soud v 

řízení o výkonu rozhodnutí komise. 
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VARIANTA II A III 

(1) I když nepodala žalobu na zrušení rozhodnutí komise, může strana, proti níž byl 

soudem nařízen výkon rozhodnutí, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 16 odst. 3, podat návrh 

na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí jestliže rozhodnutí komise je stiženo některou 

vadou uvedenou v § 16 písm. a), b), c), e) nebo f). 

(2) Je-li podán návrh podle odstavce 1, soud provádějící výkon rozhodnutí komise řízení 

o výkon rozhodnutí přeruší a uloží povinnému, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu 

žalobu na zrušení rozhodnutí komise. Není-li v této lhůtě žaloba podána, pokračuje soud v 

řízení o výkonu rozhodnutí komise.  

 

VARIANTA I 

§ 19 

Zruší-li soud rozhodnutí komise z důvodů podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo b), pokračuje 

po právní moci rozsudku soud k návrhu některé ze stran v jednání ve věci samé a tuto věc 

rozhodne.  Zruší-li soud rozhodnutí komise z důvodů podle § 16 odst. 1 písm. c) až h), 

pokračuje komise k návrhu některé ze stran v jednání ve věci a tuto věc rozhodne. Při dalším 

jednání je komise vázána právním názorem soudu. 

 

VARIANTA II A III 

§ 19 

Zruší-li soud rozhodnutí komise z důvodů podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo b), pokračuje 

po právní moci rozsudku soud k návrhu některé ze stran v jednání ve věci samé a tuto věc 

rozhodne. Zruší-li soud rozhodnutí komise z důvodů podle § 16 odst. 1 písm. c) až h) nebo § 

16 odst. 2, pokračuje komise k návrhu některé ze stran v jednání ve věci a tuto věc rozhodne. 

Při dalším jednání je komise vázána právním názorem soudu. 

§ 20 

Součinnost komise 

Komise poskytne soudu na jeho žádost spis a poskytne mu v řízení další nezbytnou 

součinnost. 

§ 21 

Místní příslušnost soudu 

Místně příslušným soudem v řízení podle tohoto zákona je obecný soud spolku podle 

jiného zákona.
2)

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

§ 22 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

                                                 
2)

 § 85 odst. 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 


