
Spolek je v České republice nejrozšířenější formou
užívanou pro sportovní kluby a v praxi výlučnou
právní formou všech celonárodních sportovních aso-
ciací (např. Českého olympijského výboru, České
unie sportu, Fotbalové asociace České republiky,
Českého svazu ledního hokeje atd.). Vzhledem ke
skutečnosti, že aktuálně v České republice působí
okolo 20 000 tělovýchovných jednot a sportovních
klubů1, dotýká se nová regulace spolků dle občan-
ského zákoníku širokého okruhu těchto subjektů
i osob, které jsou skrze ně za účelem výkonu spor-
tovní činnosti sdruženy. Rozhodčí komise spolku
z pohledu právních kritérií znamená potenciální vý-
razné posílení autonomie spolků, avšak skrývá v so-
bě i nejedno riziko. Tento článek bude dále rozdělen
na dvě části, kdy v první části bude předeslán zá-
kladní nástin právní povahy rozhodčí komise spolku,
zatímco v části druhé budou diskutovány premisy vy-
užitelnosti jejího zřízení specificky pro oblast spor-
tovních asociací v České republice.

Obecně k rozhodčí komisi spolku 
dle § 265 a násl. obč. zák.
Je věcí příslušného spolku, zda se rozhodne využít
možnosti zřídit rozhodčí komisi ve smyslu § 265

a násl. obč. zák.2 Za předpokladu, že k tomu pro-
střednictvím výslovného ustanovení stanov či odkazu
ve stanovách skrze další vnitřní předpis spolku dojde,
půjde o orgán, který bude způsobilý rozhodovat spo-
ry uvnitř spolku. Zákon výslovně pamatuje na spory
mezi členem spolku a spolkem o placení členských
příspěvků a přezkum rozhodnutí spolku o vyloučení
člena. Vzhledem k dispozitivnosti § 265 obč. zák. je
možné stanovami okruh působnosti rozhodčí komise
zúžit či naopak rozšířit.

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník je před-
pisem hmotněprávním, ponechal zákonodárce dle
§ 267 obč. zák. procesní úpravu řízení před rozhodčí
komisí spolku zvláštnímu právnímu předpisu. Přesto-
že v roce 2013 byl do legislativního procesu uveden
vládní návrh samostatného zákona o řízení před roz-
hodčí komisí spolku3, byla nakonec úprava řízení
včleněna do zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím ří-
zení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „zák.
o rozhodčím řízení“).4 Podle § 40e zák. o rozhodčím
řízení se pro řízení před rozhodčími komisemi spolků
užije přiměřeně ustanovení tohoto zákona, pokud část
sedmá zák. o rozhodčím řízení nestanovuje úpravu
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V oblasti spolkového práva je tradičně uplatňována široká míra tzv. spolkové autono-
mie, která se odráží v dispozitivnosti většiny zákonných ustanovení, která se k této pro-
blematice vážou. Uvedené platilo ve vztahu k základnímu předpisu regulujícímu ob-
čanská sdružení před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku 1. 1. 2014 
(tj. zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a i většina ustanovení občanského zá-
koníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „obč. zák.“) dává široký prostor spolkům, aby si zvoli-
ly pro své individuální účely vyhovující formu vnitřní organizace a spravování. Jedním
z takových ustanovení je § 265 a násl. obč. zák., který připouští zřízení tzv. rozhodčí ko-
mise spolku jako fakultativního orgánu této formy právnických osob. Za podmínky
splnění zákonných kritérií je takováto komise oprávněna vydávat rozhodčí nálezy, kte-
ré jsou exekučními tituly pro výkon rozhodnutí.

1 Srov. Koncepce státní podpory sportu v České republice, s. 6.
Tento dokument byl přijat usnesením vlády ze dne 9. března
2011, č. 167.

2 Základní odkaz na možnost zřídit ve spolku rozhodčí komisi je
nicméně již v § 243 obč. zák.

3 Srov. http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/
rozh.komi se.pdf [20. 12. 2014].

4 Část sedmá, § 40e až 40k.



speciální. Pro rozhodčí komise spolků je zde přede-
psán minimální počet tří členů, kteří musí splňovat
obecné podmínky pro výkon funkce rozhodce dle
zák. o rozhodčím řízení i občanského zákoníku.5

Existuje-li ve spolku rozhodčí komise, pak se
uplatňuje provázanost i se zákonem č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(dále jen „zák. o veř. rejstřících“). Podle něj se totiž
do spolkového rejstříku vedle dalšího zapisují také
údaje o případné rozhodčí komisi spolku, a to její ná-
zev, počet členů, adresa pro doručování podání
a identifikační údaje o konkrétních členech této ko-
mise [§ 29 odst. 1 písm. c) zák. o veř. rejstřících].

Pouze rozhodčí komisi, která toto splňuje, je mož-
né považovat za rozhodčí komisi ve smyslu § 265
obč. zák. Je určitě myslitelné, že takováto komise
může být označena i jinak (např. arbitrážní komise,
přezkumná komise apod.), ale pouze při splnění sta-
novených nároků kladených na ni v občanském zá-
koníku, zák. o rozhodčím řízení a zák. o veř. rejstří-
cích půjde o orgán spolku, který bude oprávněn
vydávat rozhodčí nálezy jako exekuční tituly.6

To má být totiž hlavním posunem v oblasti řešení
sporů uvnitř spolků. Nejenom velké sportovní asoci-
ace ve svých stanovách mnohdy vymezují způsob ře-
šení např. majetkových sporů mezi svými členy, kte-
ré souvisí s předmětem spolkové činnosti. Doposud
však tento postup s sebou nesl riziko toho, že případ-
né „přiznané“ právo se bude dále promlčovat, proto-
že na postup před rozhodčími orgány spolků dle úpra-
vy účinné do konce roku 2013 nešlo aplikovat
ustanovení o stavení běhu promlčecí lhůty. K tomu
dochází až nyní v případě zahájení řízení před roz-
hodčími komisemi spolků dle § 265 obč. zák., a to ve
spojitosti s § 14 zák. o rozhodčím řízení, který urču-
je, že podání žaloby v rozhodčím řízení podle tohoto
zákona má stejné (hmotněprávní) účinky, jako kdyby
byla v dané věci podána žaloba u soudu.

Ačkoli tímto zcela zásadně dochází k potenciální-
mu podstatnému posílení významu rozhodovacích
pravomocí uvnitř spolků, zákonodárce si zřejmě uvě-
domoval specifičnost této spolkové alternativní me-
tody řešení sporů. V prvé řadě nad rámec obecných
důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu soudem dle 

§ 31 písm. a) až i) zák. o rozhodčím řízení stanovil,
že soud může přezkoumat a zrušit rozhodčí nález vy-
daný komisí i v případě, že komise rozhodovala spor
ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným
pořádkem (§ 40j odst. 1 zák. o rozhodčím řízení). Ta-
to úprava byla přijata v identické podobě, ve které by-
la navrhována i pro zmiňovaný a nakonec nepřijatý
zákon o řízení před rozhodčí komisí spolku, k čemuž
důvodová zpráva uváděla, že se tímto „na rozdíl od
rozhodčího řízení navrhuje, aby soud mohl přezkou-
mávat i věcnou stránku rozhodnutí“ (i když zjevně
jen v ojedinělých případech).7

Současně je v § 40k stanoveno, že na rozhodčí ná-
lezy spolkových rozhodčích komisí se užijí i vybraná
ustanovení zák. o rozhodčím řízení vztahující se jinak
na spory ze spotřebitelských smluv, kde je tendence
poskytnout zvýšenou právní ochranu spotřebiteli ja-
kožto potenciálně slabší straně těchto sporů. Zcela
správně je zde tudíž akcentována okolnost, že v říze-
ních před orgány spolku může být člen spolku ve
slabším postavení. Musí se mu tudíž dostat v rozhod-
čím nálezu spolkové komise poučení o právu podat
návrh na zrušení nálezu k soudu (§ 25 odst. 2 zák.
o rozhodčím řízení) a v případě podání takového ná-
vrhu musí soud i bez podnětu přezkoumat, zda není
dán důvod pro odložení vykonatelnosti rozhodčího
nálezu (§ 32 odst. 2 a 3 zák. o rozhodčím řízení). Ob-
sažena je také úprava na ochranu před nečinností roz-
hodčí komise, a to v §40h zák. o rozhodčím řízení.

Rozhodčí komise dle § 265 a násl. obč.
zák. a její uplatnění v oblasti sportu
I v současné době má většina celonárodních sportov-
ních asociací (spolků) ve svých stanovách či na jejich
základě přijímaných vnitřních předpisech orgány,
které se předmětem své činnosti blíží rozhodčí komi-
si podle § 265 obč. zák.8 Nelze je však po účinnosti
občanského zákoníku bez dalšího automaticky pova-
žovat za rozhodčí komise, neboť těmi mohou být
pouze ty orgány, které jsou nad rámec stanov spolku
samostatně zapsány ve veřejném spolkovém rejstříku
a které splňují i další zákonné náležitosti pro své fun-
gování. Hned na úvod této pasáže tak lze předzname-
nat, že z těchto důvodů nedojde k automatické trans-
formaci původních orgánů spolku určených k řešení
sporů na rozhodčí komise ve smyslu § 265 obč. zák.

Okruh pravomocí, které bývají ve stanovách těm-
to tradičním spolkovým orgánům svěřovány, se v díl-
čích ohledech liší, zpravidla se však jedná např. o ře-
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5 Dle zák. o rozhodčím řízení jsou v tomto směru relevantní pře-
devším ustanovení § 4 (podmínky pro výkon funkce rozhodce)
a § 8 (nepodjatost rozhodce ve vztahu k projednání a rozhod-
nutí věci). Z hlediska občanského zákoníku jsou rozhodující
podmínky pro členství v rozhodčí komisi, stanovení inkompa-
tibility s členstvím ve statutárním orgánu spolku a v jeho kon-
trolní komisi i požadavek nepodjatosti daný v § 266 obč. zák.

6 Naopak orgán spolku, byť bude ve stanovách označován jako
„rozhodčí komise“, jehož členové nebudou zapsáni do spolko-
vého rejstříku, nebude možné považovat za komisi dle § 265
a násl. obč. zák. I takový orgán bude moci v mezích široké dis-
pozitivnosti úpravy spolků v občanském zákoníku existovat
a rozhodovat o věcech spolku a jeho členů, ale jeho rozhodnutí
bude možné vynucovat pouze mechanismy uvnitř spolku a ni-
koli soudním výkonem rozhodnutí nebo skrze soudní exekutory.

7 Důvodová zpráva k návrhu zákona o řízení před rozhodčí ko-
misí spolku, s. 10. Dostupné online na http://obcanskyzako-
nik.justice.cz/tinymce-storage/files/rozh.komise.dz.pdf 
[20. 12. 2014].

8 Lze odkázat na Rozhodčí komisi Českého olympijského výbo-
ru, Sbor rozhodců a Arbitrážní komisi Fotbalové asociace Čes-
ké republiky, Arbitrážní komisi Českého svazu ledního hokeje,
Arbitrážní komisi České basketbalové federace, Arbitrážní ko-
misi České florbalové unie atd.



šení sporů ze smluv ve sportovním odvětví zastřeše-
ném danou asociací a spory plynoucí z přestupů a re-
gistrace hráčů u jednotlivých klubů. V některých pří-
padech jsou takovýmto arbitrážním orgánům
svěřovány dokonce pravomoci rozhodovat o jakých-
koli případných sporech, které mezi členy asociace
vzniknou.9 Základem pro činnost těchto orgánů je
dobrovolnost členství ve spolku, v němž nemůže být
nikdo nucen proti své vůli setrvat.10 Na druhou stra-
nu po dobu, kdy má osoba zájem se jako člen zapo-
jovat do aktivit organizovaných spolkem (zejména
sportovních soutěží jako sportovec či členský klub),
zavazuje se podřídit se vnitřním pravidlům spolku a re-
spektovat rozhodnutí jeho orgánů přijatá v souladu se
stanovami a dalšími předpisy.11 Teprve po vyčerpání
všech možností ochrany svých práv se může člen spol-
ku obrátit na obecný soud se žalobou na neplatnost ko-
nečného rozhodnutí spolkových orgánů pro jeho roz-
por se zákonem nebo stanovami.12 Z toho lze dovodit,
že v případě rozhodnutí těchto orgánů bude soud po-
suzovat i jejich materiální soulad se zákonem a vnitř-
ním řádem spolku založeným na stanovách.

U případných nových rozhodčích komisí dle 
§ 265 obč. zák. bude tedy soudní přezkum rozhodčích
nálezů zaměřen převážně pouze na procesní vady
rozhodčího řízení v souladu s § 31 zák. o rozhodčím
řízení. Výjimkou budou námitky případného rozporu
nálezu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem,
které vnáší prvky materiálního přezkumu i do sféry
rozhodování podle § 265 obč. zák. Přes nesporné ze-
fektivnění a posílení rozhodování spolku o svých
vnitřních záležitostech, je nutné si položit otázku, zda
je rozhodčí komise jako takto silný orgán v oblasti
dobrovolného sdružování osob ve spolcích žádoucí.
Na jednu stranu je zřejmé, že spolky lépe znají svou
svazovou problematiku než soudy a rozhodnutí roz-
hodčí komise tak mohou být věcně erudovanější
s ohledem na zvyklosti a pravidla v příslušném od-
větví. Klíčovou roli to může hrát právě v oblasti spor-
tu, kde mimo jiné panuje v zájmu zachování regulér-
nosti rozehraných soutěží zvýšený tlak na to, aby
bylo závazně rozhodováno v co možná nejkratší do-
bě a s ohledem na poměry různých soutěžících.

Na druhou stranu je možné vycítit i hrozící prak-
tická a právní úskalí spojená s činností rozhodčí ko-
mise spolku dle občanského zákoníku. Předně ne
všechny spolky, oblast menších sportovních odvětví

nevyjímaje, disponují dostatečnou členskou základ-
nou a osobami odborně natolik zdatnými, aby mohly
zabezpečit kvalitní, právně bezvadné řízení a vydání
rozhodčího nálezu. Má-li být výsledkem řízení před
rozhodčí komisí exekuční titul, je i v zájmu přísluš-
ného spolku, aby byla při řízení před jeho rozhodčí
komisí garantována v dostatečné míře odbornost, pé-
če a autorita. Pokud by tomu tak nebylo, lze předpo-
kládat, že řada řízení by se nakonec neúměrně 
protáhla o soudní přezkum, ať již z důvodů hmotně-
právního či procesního přezkumu rozhodčího řízení.
Tím by byl zcela popřen původní úmysl zákonodárce
a praktická využitelnost § 265 a násl. obč. zák. by tím
rozhodnou měrou utrpěla (včetně obecného snížení dů-
věryhodnosti rozhodčích komisí ve spolcích obecně).

Lze tedy doporučit, aby k možnosti zřídit rozhod-
čí komisi spolku bylo přistupováno v jednotlivých
(nejenom sportovních) asociacích velmi uvážlivě.
Kvalitní fungování těchto komisí si lze představit
u velkých celonárodních sportovních asociací, které
dokážou případné rozhodčí komise obsadit odborní-
ky znalými nejen reálií daného sportovního odvětví,
ale rovněž i obecných zásad arbitráže a práva jako
celku.13 V případě menších sportů a také na úrovni
sportovních klubů, pokud mají právní podobu spolku,
platí, že bude zřejmě vhodnější využít stávající praxi
rozhodování o právech a povinnostech členů spolku
cestou „obyčejných“ spolkových orgánů, které nebu-
dou oprávněny vydávat vůči členům těchto asociací
a drobných klubů přímo vykonatelná rozhodnutí.

Jelikož rozhodčí komise dle § 265 obč. zák. ne-
musí být nutně nazvána jako „rozhodčí komise“ , kdy
naopak nelze vyloučit, že některý „tradiční rozhodo-
vací orgán“ spolku bude nazván jako rozhodčí komi-
se, doporučuje se v takových případech ve stanovách
výslovně uvést, zda příslušný orgán je, či není roz-
hodčí komisí ve smyslu § 265 obč. zák. To lze učinit
v rámci úprav stanov, které musí každý spolek, který
byl založen ještě před vstupem občanského zákoníku
v účinnost, uvést do souladu s novou úpravou nejpo-
zději do konce prosince 2016.14
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9 Tak je tomu např. u Arbitrážní komise České basketbalové fe-
derace.

10 Srov. např. TELEC, I. Spolkové právo. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 1998, s. 151a násl.

11 Nejinak by tomu bylo i v případě rozhodčích komisí spolku dle
§ 265 obč. zák. S jistými specifiky je možné považovat zakot-
vení rozhodčí komise spolku a její obecné pravomoci rozhodo-
vat o určitých věcech členů do stanov za generální rozhodčí do-
ložku, kterou každý člen implicitně přijímá okamžikem vzniku
svého členství, resp. podáním členské přihlášky. Srov. výše ci-
tovanou důvodovou zprávu k návrhu zákona o řízení před roz-
hodčí komisí spolku, s. 9.

12 Srov. zejména § 258 až 261 obč. zák.

13 Vrcholným soukromoprávním představitelem sportu v České
republice je Český olympijský výbor, u nějž je možné si tako-
výto standard dobře představit. Srov. k tomuto TROJAN, L.,
JANÁK, J. Řízení před rozhodčí komisí spolku a nový Statut
Rozhodčí komise Českého olympijského výboru (ČOV). Uveřej-
něno online na http://www.epravo.cz/top/clanky/rizeni-pred-
rozhodci-komisi-spolk u-a-novy-statut-rozhodci-komise-ces-
keho-olympijskeho-vyboru-cov-9 4261.html [20. 12. 2014].
V uvedeném článku však autoři neakcentovali povinnost zanést
požadované údaje o rozhodčí komisi do spolkového rejstříku
a dle dostupného výpisu z rejstříku ke dni 20. 12. 2014 neply-
ne, že by Český olympijský výbor tento požadavek naplnil. Do
doby, než se tak stane, nelze tedy ani Rozhodčí komisi České-
ho olympijského výboru považovat za orgán ve smyslu § 265
a násl. obč. zák. Aktuálně tak Rozhodčí komise Českého olym-
pijského výboru může fungovat jako rozhodčí těleso dle zák.
o rozhodčím řízení pouze v případech předvídaných v čl. 7.2.1
jejího Statutu na základě rozhodčí smlouvy nebo smlouvy
o rozhodci, ale nikoli přímo ze zákona.

14 Viz § 3041 odst. 2 obč. zák.




