
1. Rozhodnutí sportovního svazu
o právu klubu startovat v soutûÏi
a jeho soudní pfiezkum

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

§ 244 odst. 2 o. s. fi. (ve znûní pfied
úãinností zákona ã. 151/2002 Sb.,
mûnícího mj. ustanovení ãásti páté
o. s. fi. v souvislosti s vydáním zákona
ã. 150/2002 Sb., soudního fiádu
správního; totéÏ platí i pro dal‰í
citace § 244 odst. 2 o. s. fi. v ãásti I.)

Rozhodování pfiíslu‰n˘ch orgánÛ âes-
komoravského fotbalového svazu, t˘kající
se pfiiznání práva sportovního klubu star-
tovat ve fotbalové soutûÏi urãitého stup-
nû, není rozhodováním správního orgá-
nu o právech a povinnostech fyzick˘ch
a právnick˘ch osob v oblasti vefiejné
správy (§ 244 odst. 2 o. s. fi.). Soudní
ochrany se v tûchto pfiípadech lze dovolat
jen v mezích ustanovení § 15 zákona
ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ.

Usnesení Mûstského soudu v Praze,
sp. zn. 28 Ca 91/1994

Správní právo ã. 1/1995, s. 18

Z odÛvodnûní:

Mûstsk˘ soud v Praze rozhodl v právní
vûci dvou ÏalobcÛ (právnick˘ch osob) pro-
ti Ïalovanému âeskomoravskému fotbalo-
vému svazu Praha (dále téÏ „âMFS“) v fií-
zení o Ïalobû proti rozhodnutí Ïalovaného
tak, Ïe vyslovil svou vûcnou nepfiíslu‰nost
s tím, Ïe po právní moci usnesení bude vûc
postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Podanou Ïalobou se Ïalobci domáhali
zru‰ení rozhodnutí ligové komise ze dne
14. 1. 1994, kter˘m bylo pfiiznáno právo na
úãast ve II. fotbalové lize SK X. a zru‰ení
rozhodnutí odvolací a revizní komise
âMFS ze dne 9. 2. 1994, kter˘m bylo od-
mítnuto odvolání ÏalobcÛ proti rozhodnutí
ligové komise svazu v˘‰e oznaãenému.

Nesprávnost rozhodnutí Ïalovaného
spatfiovali Ïalobci pfiedev‰ím v tom, Ïe
obûma rozhodnutími byli zkráceni na
sv˘ch majetkov˘ch právech.

Podle ustanovení § 244 odst. 2 o. s. fi.
pfiezkoumávají soudy ve správním soudnic-
tví zákonnost rozhodnutí orgánÛ státní sprá-
vy, orgánÛ územní samosprávy, jakoÏ i orgá-
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SOUDNÍ OCHRANA 
âLENA OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu‰nost

Úvod

Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo – bez „nároku“ na vûcnou správnost
v‰ech – osvûtlit, jak probíhalo upevÀování právního názoru o tom, Ïe fiízení v interních
vûcech obãansk˘ch sdruÏení (a tfieba poznamenat, Ïe nejen Ïalob podle § 15 odst. 1 zá-
kona ã. 83/1990 Sb.) je fiádné, dvoustupÀové a Ïe probíhá nikoli v reÏimu správního soud-
nictví, ale pfied civilními soudy.



nÛ zájmové samosprávy a dal‰ích právnic-
k˘ch osob, pokud jim zákon svûfiuje rozho-
dování o právech a povinnostech fyzick˘ch
a právnick˘ch osob v oblasti vefiejné správy.

Îalovan˘ subjekt âMFS je obãansk˘m
sdruÏením, zaloÏen˘m na principu dobro-
volnosti podle zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ, a registrovan˘m ve
smyslu tohoto zákona ministerstvem vnit-
ra. Práva a povinnosti ãlenÛ sdruÏení upra-
vují stanovy sdruÏení, které téÏ stanoví or-
ganizaãní strukturu sdruÏení.

Orgány âMFS jsou tedy orgány zá-
jmové samosprávy, a aby jejich rozhodnutí
podléhalo pfiezkumu ve správním soudnic-
tví podle ustanovení § 244 a násl. o. s. fi.,
musely by b˘t splnûny dvû podmínky: jed-
nak by tûmto orgánÛm muselo, a to záko-
nem, b˘t svûfieno rozhodování o právech
a povinnostech fyzick˘ch a právnick˘ch
osob, jednak by muselo jít o rozhodování
v oblasti vefiejné správy.

Orgány svazu rozhodují na základû
stanov svazu a fiádÛ, vydan˘ch orgány sva-
zu, nikoliv na základû zákona. Napadená
rozhodnutí, vydaná orgány svazu, nejsou
rozhodnutími vydan˘mi v oboru vefiejné
správy, neboÈ práva a povinnosti tûmito
rozhodnutími dotãená jsou charakteru sou-
kromoprávního.

Z tûchto dÛvodÛ nelze Ïalobou napa-
dená rozhodnutí pfiezkoumávat v fiízení po-
dle ãásti páté o. s. fi., tj. ve správním soud-
nictví.

Zákon ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování
obãanÛ, (tehdy) ve znûní zákona
ã. 300/1990 Sb., zákona ã. 513/1991 Sb.
a zákona ã. 68/1993 Sb. obsahuje speciální
úpravu o soudní ochranû, poskytované ãle-
nu sdruÏení pfied orgány sdruÏení, které jed-
nají v rozporu se zákonem nebo v rozporu
se stanovami sdruÏení, tj. s pravidly vnitfiní-

ho uspofiádání sdruÏení, a to v ustanovení
§ 15. Podle tohoto ustanovení povaÏuje-li
ãlen sdruÏení rozhodnutí nûkterého z jeho
orgánÛ, proti nûmuÏ jiÏ nelze podle stanov
podat opravn˘ prostfiedek, za nezákonné
nebo odporující stanovám, mÛÏe do 30 dnÛ
ode dne, kdy se o nûm dozvûdûl, nejpozdû-
ji v‰ak do 6 mûsícÛ od rozhodnutí, poÏádat
okresní soud o jeho pfiezkoumání. Ustano-
vení § 15 citovaného zákona tedy v˘slovnû
hovofií o pfiezkumu a soudní ochrana tímto
ustanovením poskytovaná proto musí b˘t
vykládána ve smyslu principu kasace – tedy
v˘roku, jímÏ se pfiezkoumávané rozhodnutí
buì potvrzuje, nebo zru‰uje.

Îalobci Ïádali o zru‰ení dvou rozhod-
nutí postupnû vydan˘ch oprávnûn˘mi
orgány obãanského sdruÏení, fiádnû zalo-
Ïeného a registrovaného podle zákona
ã. 83/1990 Sb. Domáhali se tedy soudní
ochrany podle ustanovení § 15 tohoto zá-
kona a k fiízení podle tohoto ustanovení byl
vûcnû pfiíslu‰n˘ okresní (obvodní) soud.

2. Návrh ãlena mysliveckého
sdruÏení na soudní pfiezkoumání
rozhodnutí orgánu sdruÏení –
k funkãní pfiíslu‰nosti

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

§ 7 odst. 2, § 104 odst. 1, § 244, § 246c
o. s. fi. (dále ve znûní do 31. 12. 2002)

K projednání opravného prostfiedku
proti rozsudku okresního (obvodního)
soudu, jímÏ tento soud rozhodoval k ná-
vrhu ãlena mysliveckého sdruÏení na
pfiezkoumání rozhodnutí orgánu sdruÏe-
ní (§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.),
není dána funkãní pfiíslu‰nost Ïádného
soudu. Proto odvolací soud v takovém
pfiípadû fiízení o odvolání zastaví (§ 104
odst. 1 a § 246c o. s. fi.).

Soudní ochrana ãlena obãanského sdruÏení

12



Usnesení Krajského soudu v âesk˘ch
Budûjovicích ze dne 29. 9. 1995, sp. zn.
7 Co 1789/1995

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovi-
sek NS, ã. 57/1996 (svazek 8)

Z odÛvodnûní:

Okresní soud sv˘m rozsudkem rozhodl
tak, Ïe se urãuje, Ïe vylouãení Ïalobce
z mysliveckého sdruÏení, schválené jeho
ãlenskou schÛzí dne 21. 10. 1994, je neplat-
né. Toto rozhodnutí odÛvodnil tím, Ïe jde
o pfiezkum rozhodnutí orgánu mysliveckého
sdruÏení, pfiiãemÏ tento pfiezkum je soudem
provádûn podle ustanovení § 15 odst. 1 zá-
kona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ.
Soud dále pouãil úãastníky, Ïe proti tomuto
rozsudku je pfiípustné odvolání do 15 dnÛ od
jeho doruãení, a to ke krajskému soudu.

Krajsk˘ soud v‰ak usnesením zastavil
fiízení o odvolání a rozhodl, Ïe Ïádn˘
z úãastníkÛ nemá právo na náhradu nákla-
dÛ odvolacího fiízení.

Odvolací soud pfii svém rozhodování
vy‰el z toho, Ïe podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb. povaÏuje-li
ãlen sdruÏení rozhodnutí nûkterého z jeho
orgánÛ, proti nûmuÏ jiÏ nelze podle stanov
podat opravn˘ prostfiedek, za nezákonné
nebo odporující stanovám, mÛÏe do 30 dnÛ
ode dne, kdy se o nûm dozvûdûl, nejpozdû-
ji v‰ak do 6 mûsícÛ od rozhodnutí, poÏádat
soud o jeho pfiezkoumání.

Pravomoc soudu je v daném pfiípadû
dána ustanovením § 7 odst. 2 o. s. fi. Podle
ustanovení § 244 o. s. fi. ve správním soud-
nictví pfiezkoumávají soudy na základû
Ïalob nebo opravn˘ch prostfiedkÛ zákon-
nost rozhodnutí orgánÛ vefiejné správy. Ve
správním soudnictví pfiezkoumávají soudy
zákonnost rozhodnutí orgánÛ státní správy,
orgánÛ územní samosprávy, jakoÏ i orgánÛ
zájmové samosprávy a dal‰ích právnick˘ch

osob, pokud jim zákon svûfiuje rozhodování
o právech a povinnostech fyzick˘ch nebo
právnick˘ch osob v oblasti vefiejné správy.
Rozhodnutími správních orgánÛ se rozumí
rozhodnutí, vydaná jimi ve správním fiíze-
ní, jakoÏ i dal‰í rozhodnutí, která zakláda-
jí, mûní nebo ru‰í oprávnûní a povinnosti
fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob. Podle
ustanovení § 246 odst. 1, 3 o. s. fi. jsou
k pfiezkoumání rozhodnutí vûcnû pfiíslu‰-
né krajské soudy, nestanoví-li zákon ji-
nak. Okresní soudy jsou vûcnû pfiíslu‰né
k pfiezkoumávání rozhodnutí o pfiestup-
cích a v pfiípadech, kde to stanoví zákon.

ProtoÏe se jednalo o rozhodování po-
dle ustanovení § 15 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ, byla podle odvolací
instance dána vûcná pfiíslu‰nost okresního
soudu, kdyÏ toto ustanovení uvedenou
vûcnou pfiíslu‰nost v odst. 2 v˘slovnû za-
kotvuje. Pfiitom je nutno vycházet z toho,
Ïe jde o pfiezkum rozhodnutí orgánÛ zá-
jmové samosprávy o vylouãení ãlena mys-
liveckého sdruÏení. Na takov˘ pfiezkum
nelze vztáhnout obecná ustanovení obãan-
ského soudního fiádu, t˘kající se fiízení
pfied soudem, ale je nutno vûc posuzovat
podle zvlá‰tní úpravy, která je pro takov˘
pfiezkum provedena v ãásti páté obãanské-
ho soudního fiádu o správním soudnictví.
Soud prvního stupnû mûl pfii svém rozho-
dování postupovat podle zvlá‰tních usta-
novení o správním soudnictví.

Odvolací soud proto nemohl pro své
rozhodování pouÏít jiná ustanovení, neÏ kte-
rá se podle zákona na takové fiízení vztahují.
Opravn˘ prostfiedek proti rozhodnutí soudu,
kter˘ rozhodoval ve správním soudnictví
podle ãásti páté obãanského soudního fiádu
(s v˘jimkou vûcí dÛchodového zabezpeãení
podle § 250s odst. 2 o. s. fi.) není pfiípustn .̆
Navíc o takto (pfiípadnû) podaném oprav-
ném prostfiedku nelze rozhodovat podle
ustanovení ãásti ãtvrté obãanského soudní-
ho fiádu o opravn˘ch prostfiedcích. PouÏití

Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu‰nost
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ustanovení § 201 a následujících o. s. fi. totiÏ
v˘slovnû brání ustanovení § 246c o. s. fi.,
které umoÏÀuje pfiimûfiené pouÏití jen usta-
novení ãásti první a tfietí obãanského soud-
ního fiádu. Ve vûcech správního soudnictví
s v˘jimkou vûcí dÛchodového zabezpeãení
nejsou opravné prostfiedky zákonem pfiipu‰-
tûny a z toho dÛvodu zde není ani Ïádn˘ vûc-
nû pfiíslu‰n˘ soud, kter˘ by mohl o takovém-
to nepfiípustném opravném prostfiedku
rozhodnout. Chybûjící funkãní pfiíslu‰nost
kteréhokoli soudu k projednání urãité vûci,
která jinak do pravomoci soudu spadá, pfied-
stavuje neodstraniteln˘ nedostatek podmín-
ky fiízení. Proto bylo fiízení podle ustanovení
§ 104 odst. 1 a § 246c o. s. fi. zastaveno, aniÏ
by souãasnû mohla b˘t pfiezkoumávána vûc-
ná správnost napadeného rozsudku.

3. Pravomoc obecného soudu 
– ústavnûprávní pohled

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

Stanovisko obecn˘ch soudÛ, podle
kterého na pfiezkum rozhodnutí nûkte-
rého z orgánÛ sdruÏení (§ 15 odst. 1 zá-
kona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãa-
nÛ) nelze vztáhnout obecná ustanovení
obãanského soudního fiádu, t˘kající se
fiízení pfied soudem, a Ïe proto vûc je
nutno posuzovat podle zvlá‰tních usta-
novení o správním soudnictví, pomíjí, Ïe
tato rozhodnutí, vydávaná na základû
stanov ãi fiádÛ, nejsou rozhodnutími
vydávan˘mi v oblasti vefiejné správy, coÏ
je základní podmínkou pfiezkumu ve
správním soudnictví podle ustanovení
§ 244 odst. 2 o. s. fi. Není-li tedy moÏn˘
postup podle ãásti páté o. s. fi., upravující
správní soudnictví, nezb˘vá neÏ vzhledem

k ustanovení § 7 odst. 2 o. s. fi., s pfiihléd-
nutím k jiÏ citovanému ustanovení § 15
odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb., pfiimûfienû
aplikovat ãást první a ãást tfietí o. s. fi., pfii-
rozenû napfi. s tou odchylkou, Ïe funkãnû
pfiíslu‰n˘ je v˘luãnû okresní soud fiídící
se kasaãním principem. Jin˘mi slovy,
jde o obãanské soudní fiízení sui generis,
v nûmÏ ustanovení ãásti páté o. s. fi.
o správním soudnictví aplikovat nelze.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3.
1998, sp. zn. IV. ÚS 9/98

Sbírka nálezÛ a usnesení ÚS, sva-
zek 10, nález ã. 36, s. 233

4. Upfiesnûní funkãní pfiíslu‰nosti
pfii soudní ochranû ãlena
obãanského sdruÏení

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

§ 244 odst. 2 o. s. fi. (pfied vydáním
zákona ã. 151/2002 Sb.)

Rozhodnutí orgánu obãanského sdru-
Ïení o vylouãení ãlena ze sdruÏení není roz-
hodnutím správního orgánu ani rozhod-
nutím vydan˘m v oblasti vefiejné správy.

K projednání opravného prostfiedku
proti rozhodnutí okresního soudu, jímÏ
tento soud rozhodoval o návrhu ãlena
obãanského sdruÏení na pfiezkoumání
rozhodnutí podle ustanovení § 15 záko-
na ã. 83/1990 Sb., je funkãnû pfiíslu‰n˘
nadfiízen˘ krajsk˘ soud.*)

Nedostatek interního pouãení ãlena
sdruÏení o moÏnosti domáhat se u soudu
pfiezkoumání rozhodnutí o vylouãení
ãlena z obãanského sdruÏení nemá dÛ-

Soudní ochrana ãlena obãanského sdruÏení
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*) Tímto rozhodnutím je opraven nesprávn˘ závûr vysloven˘ v rozhodnutí uvefiejnûném pod ã. 57/1996 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek; srov. téÏ nález Ústavního soudu âR sp. zn. IV. ÚS 9/98, uvefiejnûn˘ ve Sbírce
nálezÛ a usnesení Ústavního soudu, svazek 10, díl I., pod ã. 36.



sledky stanovené pro takov˘ pfiípad
u soudního ãi správního rozhodnutí pfií-
slu‰n˘mi zákony, a nemá tedy ani vliv na
bûh lhÛty podle ustanovení § 15 odst. 1
zákona ã. 83/1990 Sb.

Rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu, sp. zn.
3 Cdon 1177/1996

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovi-
sek NS, ã. 47/1999 (svazek 8)

Z odÛvodnûní:

Odvolací soud sv˘m rozsudkem potvr-
dil rozsudek soudu prvního stupnû, kter˘m
byl zamítnut návrh na urãení neplatnosti
rozhodnutí ãlenské schÛze Ïalovaného
mysliveckého sdruÏení o vylouãení Ïalob-
ce ze sdruÏení.

Odvolací soud konstatoval, Ïe právo na-
vrhovatele obrátit se na soud s Ïalobou
o pfiezkoumání rozhodnutí ãlenské schÛze
sdruÏení vypl˘vá z § 15 odst. 1 zákona
ã. 83/1990 Sb. Toto ustanovení zohlednil ta-
ké ãlánek 13 stanov mysliveckého sdruÏení. 

V projednávané vûci rozhodla ãlenská
schÛze sdruÏení o vylouãení Ïalobce dne
26. 4. 1993. Rozhodnutí o tom bylo Ïalob-
ci doruãeno 28. 4. 1993. Jde o rozhodnutí
ãlenské schÛze, proti nûmuÏ nelze podle
stanov podat v rámci sdruÏení opravn˘
prostfiedek.

Îalobce se obrátil na soud podáním
doruãen˘m soudu dne 28. 9. 1993, tedy po
uplynutí tfiicetidenní subjektivní lhÛty od
doruãení rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zá-
kona ã. 83/1990 Sb., která zaãala Ïalobci
plynout dnem následujícím po dni doruãe-
ní rozhodnutí. Pfiitom rozhodnutí bylo Ïa-
lobci doruãeno do dvou dnÛ ode dne, kdy
je ãlenská schÛze pfiijala. Soud prvního
stupnû dospûl k závûru, Ïe Ïalobce podal
Ïalobu aÏ po uplynutí této lhÛty a odvolací
soud se s jeho závûrem ztotoÏnil.

Îalobce poukazoval na to, Ïe doruãené
rozhodnutí o jeho vylouãení ze sdruÏení ne-
obsahovalo pouãení o opravném prostfied-
ku, tedy pouãení o moÏnosti poÏádat soud
o jeho pfiezkoumání. Odkázal na ustanovení
§ 250 odst. 2 o. s. fi., podle nûhoÏ rozhodnu-
tí, které neobsahuje pouãení o opravném
prostfiedku, lze napadnout do ‰esti mûsícÛ
od jeho doruãení. Z toho dÛvodu mûl b˘t je-
ho návrh na pfiezkoumání rozhodnutí ãlen-
ské schÛze soudem podán vãas.

Odvolací soud se Ïalobcov˘m právním
názorem nesouhlasil. Ne‰lo o pfiezkum
rozhodnutí v oblasti vefiejné správy. Podle
odvolacího soudu v‰ak zÛstala oprávnûnou
moÏnost aplikovat vÛãi rozhodnutí orgánu
sdruÏení ustanovení § 204 odst. 2 o. s. fi.
o tfiímûsíãní subjektivní lhÛtû bûÏící úãast-
níku od doruãení rozhodnutí v pfiípadû, Ïe
rozhodnutí neobsahuje pouãení o oprav-
ném prostfiedku (nebo obsahuje nesprávné
pouãení). I tato lhÛta v‰ak Ïalobci marnû
uplynula. Pfiesto odvolací soud oznaãil
tuto otázku za otázku zásadního právního
v˘znamu a vyslovil ve vztahu k ní pfiípust-
nost dovolání podle tehdy platného usta-
novení § 238 odst. 2 písm. a) o. s. fi. (ve
znûní pfied novelou ã. 238/1995 Sb.).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu po-
dal Ïalobce v otevfiené lhÛtû dovolání z dÛ-
vodu nesprávného právního posouzení
vûci. Tvrdil, Ïe na jeho pfiípad je nutné apli-
kovat „ve‰kerá ustanovení správního soud-
nictví, které je upraveno v ãásti páté obãan-
ského soudního fiádu, neboÈ ve smyslu
ustanovení § 244 odst. 2 o. s. fi. soudy ve
správním soudnictví pfiezkoumávají mimo
jiné zákonnost rozhodnutí orgánÛ zájmové
samosprávy, pokud tûmto orgánÛm zákon
svûfiuje rozhodování o právech a povinnos-
tech fyzick˘ch osob.“ Ve smyslu ustanove-
ní § 247 odst. 1 o. s. fi. se podle hlavy druhé
ãásti páté obãanského soudního fiádu po-
stupuje v pfiípadech, v nichÏ fyzická osoba
tvrdí, Ïe byla na sv˘ch právech zkrácena

Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu‰nost

15



rozhodnutím správního orgánu, a Ïádá, aby
soud pfiezkoumal zákonnost tohoto rozhod-
nutí. Z obsahu projednávané vûci podle do-
volatele vypl˘valo, Ïe je nutné aplikovat
právû citovaná zákonná ustanovení; vylou-
ãením ze sdruÏení byl Ïalobce zkrácen na
sv˘ch právech, a byl tedy oprávnûn domá-
hat se ochrany sv˘ch práv soudní cestou.
LhÛta k podání Ïaloby byla podle nûj za-
chována, neboÈ pfii jejím posuzování bylo
tfieba vycházet – pfii nedostatku interního
pouãení o opravném prostfiedku – z ustano-
vení § 250m odst. 2 o. s. fi. s tím dÛsledkem,
Ïe lhÛta k podání Ïaloby bûÏela po ‰est mû-
sícÛ ode dne doruãení rozhodnutí. 

Îalované myslivecké sdruÏení se ve vy-
jádfiení k dovolání ztotoÏnilo s právním ná-
zorem odvolacího soudu a zdÛraznilo, Ïe
v projednávané vûci nebylo jeho rozhodnutí
rozhodnutím v oblasti vefiejné správy.

Dovolání bylo podle posouzení vûci
dovolacím soudem pfiípustné, nikoli v‰ak
dÛvodné. 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona
ã. 83/1990 Sb., mÛÏe ãlen sdruÏení, jestliÏe
povaÏuje rozhodnutí nûkterého z jeho
orgánÛ, proti nûmuÏ jiÏ nelze podle stanov
podat opravn˘ prostfiedek, za nezákonné,
nebo odporující stanovám, do 30 dnÛ ode
dne, kdy se o nûm dozvûdûl, nejpozdûji
v‰ak do 6 mûsícÛ od rozhodnutí, poÏádat
okresní soud o jeho pfiezkoumání. (Pozn. –
od nabytí úãinnosti novely o. s. fi.
ã. 151/2002 Sb. namísto pfiezkoumání
„o urãení, zda je takové rozhodnutí v sou-
ladu se zákonem a stanovami“.)

Podle ustanovení § 244 odst. 2 o. s. fi.
pfiezkoumávají ve správním soudnictví
soudy zákonnost rozhodnutí orgánÛ státní
správy, orgánÛ územní samosprávy, jakoÏ
i orgánÛ zájmové samosprávy a dal‰ích
právnick˘ch osob, pokud jim zákon svûfiu-
je rozhodování o právech a povinnostech

právnick˘ch a fyzick˘ch osob v oblasti ve-
fiejné správy.

V projednávané vûci ze skutkov˘ch
zji‰tûní soudÛ obou stupÀÛ vyplynulo, Ïe
ãlenská schÛze Ïalovaného sdruÏení roz-
hodla o vylouãení Ïalobce ze sdruÏení a Ïe
proti rozhodnutí ãlenské schÛze o vylou-
ãení ze sdruÏení jiÏ nelze podle stanov po-
dat opravn˘ prostfiedek. Spor mezi úãastní-
ky byl o to, zda Ïaloba podle ustanovení
§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb. má b˘t
projednávána podle ustanovení § 244
odst. 2 o. s. fi., anebo zda se její projednání
fiídí ãástí první aÏ ãtvrtou obãanského
soudního fiádu.

Právo obãanÛ sdruÏovat se v obãan-
sk˘ch sdruÏeních je zaruãeno Ústavou
âeské republiky. Podmínky takového sdru-
Ïování upravuje zákon ã. 83/1990 Sb. Po-
dle ustanovení § 3 odst. 3 citovaného záko-
na upravují práva a povinnosti ãlenÛ
sdruÏení stanovy sdruÏení.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 citované-
ho zákona mohou státní orgány zasahovat
do postavení a ãinnosti sdruÏení jen v me-
zích zákona a podle ustanovení § 5 zákona
ã. 83/1990 Sb. nesmûjí sdruÏení vykonávat
funkci státních orgánÛ, pokud zvlá‰tní zá-
kon nestanoví jinak.

V posuzované vûci neupravuje moÏ-
nost vylouãení ze sdruÏení zákon, ale sta-
novy sdruÏení, kter˘m jiÏ citované ustano-
vení § 3 odst. 3 zákona ã. 83/1990 Sb.
svûfiuje úpravu práv a povinností ãlenÛ.
Není tedy splnûna podmínka ustanovení
§ 244 odst. 2 o. s. fi., Ïe rozhodnutí o vy-
louãení ze sdruÏení je rozhodnutím o prá-
vech a povinnostech fyzick˘ch a právnic-
k˘ch osob v oblasti vefiejné správy. Proto
je nutné projednávat Ïalobu podle ustano-
vení § 15 zákona ã. 83/1990 Sb. a podle
ãásti první aÏ ãtvrté obãanského soudního
fiádu; potud se právní názor dovolacího

Soudní ochrana ãlena obãanského sdruÏení

16



soudu shoduje s právním názorem obou
pfiedchozích soudÛ.

Dovolací soud v‰ak nesouhlasil s alter-
nativou nastolenou odvolacím soudem, Ïe
by na urãení bûhu lhÛty pro podání Ïaloby
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona
ã. 83/1990 Sb. bylo moÏné aplikovat ustano-
vení § 204 odst. 2 o. s. fi. Rozhodnutí ãlenské
schÛze mysliveckého sdruÏení o vylouãení
ze sdruÏení není rozhodnutím soudu ani roz-
hodnutím ve správním fiízení a nelze tedy
pouÏít ustanovení obãanského soudního (ãi
správního) fiádu o náleÏitostech rozhodnutí.
Îádn˘ zákon neurãuje náleÏitosti rozhodnu-
tí ãlenské schÛze sdruÏení a Ïádn˘ zákon ani
neurãuje povinnost pouãit adresáta takového
rozhodnutí sdruÏení o opravn˘ch prostfied-
cích s tím, Ïe by sdruÏení neslo dÛsledky
absence takového pouãení. Nedostatek pou-
ãení o moÏnosti domáhat se u soudu pfie-
zkoumání rozhodnutí proto nemÛÏe mít
dÛsledky stanovené pro takov˘ pfiípad
u soudního nebo eventuálnû správního roz-
hodnutí pfiíslu‰n˘mi zákony, a nemá tedy ani
vliv na bûh lhÛty podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb. Tento závûr
v‰ak nezmûnil v˘sledek rozhodnutí v pro-
jednávané vûci, neboÈ odvolací soud pfies ne-
správné právní posouzení bûhu lhÛty pro po-
dání Ïaloby rozhodl správnû, kdyÏ potvrdil
rozhodnutí soudu prvního stupnû. Proto do-
volací soud dovolání zamítl.

5. Pfiípustnost odvolání proti
rozhodnutí soudu prvního stupnû
o Ïalobû ãlena obãanského
sdruÏení

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

§ 201 o. s. fi.

Soudní pfiezkum rozhodnutí orgá-
nu sdruÏení (§ 15 odst. 1 zákona
ã. 83/1990 Sb.) není v˘konem správního

soudnictví podle ãásti páté obãanského
soudního fiádu; proti rozhodnutí okres-
ního soudu, jímÏ bylo rozhodnutí orgá-
nu sdruÏení pfiezkoumáno, je tedy pfií-
pustné odvolání (§ 201 o. s. fi.).

Rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu, sp. zn.
20 Cdo 2317/1998

Soudní judikatura ã. 6/1999, s. 222

6. Procesní reÏim fiízení
o urãovací Ïalobû ãlena sdruÏení

§ 15 odst. 1 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ

V fiízení o návrhu ãlena obãanského
sdruÏení na pfiezkoumání rozhodnutí
nûkterého z orgánÛ sdruÏení, proti nû-
muÏ jiÏ nelze podle stanov podat oprav-
n˘ prostfiedek, soud postupuje pfiimû-
fienû podle ãásti tfietí obãanského
soudního fiádu, nikoliv podle ãásti páté.
(Pozn. – Pfies zmûnu zákonného textu no-
velou o. s. fi. ã. 151/2002 Sb. pfietrvávala po
urãitou dobu v terminologii judikatury
soudÛ jiÏ nesprávná formulace o tom, Ïe
jde o pfiezkumnou – nikoli správnû urãova-
cí – Ïalobu; obdobné platilo o „pfiimûfie-
ném“ pouÏití o. s. fi. s tím, Ïe fiízení o zmí-
nûné zákonné urãovací Ïalobû bylo
setrvaãnû chápáno jako zvlá‰tní a dokonce
obãas je‰tû jako jednoinstanãní. Právû pa-
sáÏ o údajné jednoinstanãnosti tohoto fiíze-
ní byla z nyní citované právní vûty vypu‰-
tûna.)

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
24. 4. 2002, sp. zn. 30 Cdo 275/2002
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