
STATUT
Rozhodčí komise Českého svazu včelařů, z.s.

Část I.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Statut Rozhodčí komise ČSV (RK) upravuje: 
a) působnost rozhodčí komise 
b) způsob řízení před rozhodčí komisí 
2. RK je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného statutu, stanov ČSV, jednacího
řádu ČSV, případně dalších vnitřních předpisů ČSV a ve smyslu obecně závazných právních 
předpisů a důsledně respektovat oprávněné zájmy ČSV, organizačních jednotek ČSV a členů 
ČSV. 
3. RK je při výkonu své činnosti nezávislá. 

Čl. 2 Působnost rozhodčí komise

Rozhodčí komise 
1. jako smírčí orgán řeší spory mezi členy svazu, členy a organizačními jednotkami ČSV, mezi 
organizačními jednotkami, mezi členem a/nebo organizační jednotkou a svazem, pokud se 
týkají včelařské činnosti a v samosprávě spolku, zejména v oblasti organizační, majetkové a 
finanční. 
2. jako odvolací orgán přezkoumává rozhodnutí základní organizace ČSV o vyloučení člena 
ČSV. 

Část II.
Smírčí řízení před rozhodčí komisí

Čl. 3 Povinnost využít smírčí řízení

1. Členové a organizační jednotky ČSV jsou v případě vzájemných sporů povinni, dříve než 
zahájí jiné řízení podle obecně závazných předpisů, požádat rozhodčí komisi, aby spor mezi 
nimi projednala a rozhodla. 
2. Účelem smírčího řízení je vést jeho účastníky k vyřešení sporu smírem. 
3. Nedojde-li mezi spornými stranami k uzavření smíru, rozhodne rozhodčí komise nálezem. 



Čl. 4 Účastníci a smírčí řízení bez ústního jednání

1. Účastníkem smírčího řízení je člen či organizační jednotka ČSV, která návrh na zahájení 
smírčího řízení podává, a člen či organizační jednotka ČSV, proti nimž návrh směřuje. 
2. Návrh na zahájení smírčího řízení se podává písemně; smírčí řízení je zahájeno dnem, kdy 
návrh na jeho zahájení došel do sídla ČSV. 
3. Návrh na zahájení smírčího řízení musí obsahovat označení účastníků smírčího řízení, 
vymezení věci, která má být předmětem smírčího řízení a návrh smíru, kterým má být spor 
vyřešen. 
4. RK zašle návrh na zahájení smírčího řízení bez odkladu účastníkovi, proti němuž návrh 
směřuje, a vyzve jej, aby se k návrhu písemně vyjádřil, a to především v tom směru, zda s 
návrhem smíru souhlasí nebo zda navrhuje jiný způsob vyřešení sporu. 
5. V případě souhlasu účastníka s návrhem smíru rozhodne rozhodčí komise svým usnesením 
o schválení smíru. V opačném případě rozhodne nálezem, má-li za to, že věc lze na základě 
posouzení stanovisek účastníků rozhodnout bez ústního jednání. 

Čl. 5 Ústní jednání a rozhodnutí rozhodčí komise

1. V případě, že nedojde k ukončení sporu podle odst. 5 předchozího článku a rozhodčí 
komise nemůže posoudit okolnosti sporu bez ústního jednání, určí dobu a místo ústního 
jednání tak, aby proběhlo zpravidla nejpozději do tří měsíců od zahájení smírčího řízení. 
2. O průběhu ústního jednání se sepisuje protokol. Rozhodčí komise všechny provedené 
důkazy vyhodnotí a rozhodne nálezem, který je stanoviskem Českého svazu včelařů k 
projednávané věci. 

Část III.
Odvolací řízení před rozhodčí komisí

Čl. 7 Odvolání

1. Člen ČSV může odvoláním napadnout rozhodnutí členské schůze základní organizace ČSV 
(dále jen „ZO“), kterým byl vyloučen z ČSV. 
2. Odvolání se podává písemně do patnácti dnů ode dne doručení napadeného rozhodnutí; 
řízení o odvolání je zahájeno dnem, kdy návrh na jeho zahájení došel do sídla ČSV. 
3. V odvolání musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem je spatřována 
nesprávnost rozhodnutí nebo postupu členské schůze ZO a čeho se odvolatel domáhá; k 
odvolání se připojí kopie odvoláním napadeného rozhodnutí. 

Čl. 8 Řízení o odvolání a rozhodnutí

1. Účastníky řízení o odvolání jsou odvolatel a příslušná ZO. 
2. Předseda RK zašle kopii odvolání příslušné ZO a vyžádá si její stanovisko. 
3. K projednání odvolání se ústní jednání nenařizuje; rozhodčí komise projedná odvolání na 
základě písemných vyjádření účastníků a shromážděných dokladů.



4. Rozhodčí komise odmítne odvolání, které: 
a) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn, 
b) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, 
c) bylo podáno opožděně. 

5. Rozhodčí komise potvrdí rozhodnutí, jestliže je věcně správné. 
6. Rozhodčí komise změní rozhodnutí, nebo jej zruší, pokud na základě svých zjištění dospěje 
k jiným závěrům, než jaké učinila ZO při přijetí napadeného rozhodnutí. 
7. Rozhodčí komise rozhoduje o podaném odvolání nálezem nejpozději do tří měsíců od 
zahájení odvolacího řízení. 

Část lV. 
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 9 Společná ustanovení

1. Organizační jednotky a členové ČSV jsou povinni na vyžádání rozhodčí komise poskytnout 
podklady, vysvětlení a informace potřebné pro rozhodnutí, a je-li to pro rozhodnutí nezbytné,
umožnit členům rozhodčí komise vstup na stanoviště včelstev. 
2. Jednání před rozhodčí komisí řídí její předseda. 
3. Ústní jednání je neveřejné, vyjma účastníků a členů rozhodčí komise se ho může zúčastnit 
pouze osoba přizvaná rozhodčí komisí. 
4. Protokol o ústním jednání podepisují členové rozhodčí komise a všichni účastníci; 
rozhodnutí rozhodčí komise podepisuje její předseda. 
5. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné a doručuje se účastníkům do patnácti dnů od 
jejich vyhotovení. 
6. Náklady smírčího a odvolacího řízení, které vznikly účastníkům, nesou účastníci. Náklady 
spojené s činností rozhodčí komise nese ČSV.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

1. Statut rozhodčí komise nabývá platnosti a účinnosti schválením RV ČSV, z. s. dne 26. 8.
2017. 

2. Současně se ruší dosavadní Statut RK.

Mgr. Jarmila Machová v.r. Ing. Petr Šerák v.r. 
předsedkyně tajemník


