ROZHODČÍ ŘÁD
Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
Příslušnost
§1
Celostátní rozhodčí sbor (dále jen CRS) je příslušný k řízení zejména:
a) rozhoduje ve sporech mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany,
b) je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné,
c) podává závazný výklad stanov,
d) rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany.
Vyloučení členů rozhodčího sboru
§2
1) Členové CRS (dále jen rozhodce) jsou vyloučeni z projednávání věci, jestliže se zřetelem
na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jejich
nepodjatosti.
2) Rozhodce oznámí předsedovi CRS a předseda plénu CRS okolnosti podle odst. 1),
jakmile se o nich dozví.
3) Účastníci řízení mají právo namítnout podjatost rozhodců.
4) O vyloučení rozhodce rozhoduje plénum CRS nadpoloviční většinou hlasů. Rozhodce,
o jehož vyloučení se rozhoduje, nehlasuje, ale je-li namítnuta podjatost celého CRS,
hlasují všichni rozhodci.

5) Ve věci výkladu Stanov KDU-ČSL a ve věci řízení o souladu vnitrostranických norem se
stanovami strany nelze námitku podjatosti vznést.
Účastníci
§3
1) Účastníky řízení před CRS mohou být členové strany, orgány strany a jednotlivé články
strany jako navrhovatelé nebo odpůrci. CRS může přiznat postavení vedlejšího účastníka
řízení dalším subjektům.
2) Účastníci řízení i vedlejší účastníci řízení mají v řízení před CRS rovné postavení.
3) Účastníci a vedlejší účastníci řízení mají zejména právo účastnit se ústního jednání před
CRS, podávat návrhy a vyjadřovat se k provedeným důkazům.
Zastoupení
§4
Účastník nebo vedlejší účastník může být v řízení před CRS zastoupen zmocněncem –
členem KDU-ČSL. Účastník nebo vedlejší účastník může být současně zastoupen pouze
jedním zmocněncem.

Rozhodování rozhodčího sboru
§5
1) CRS jedná v plénu, složeném zpravidla z pěti, nejméně však tří rozhodců, rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů. K přijetí rozhodnutí v řízení podle § 33 odst 2 c) a d) Stanov
KDU-ČSL je zapotřebí tří pětin hlasů všech členů CRS.
2) Plénum rozhoduje po poradě, které nesmí být nikdo jiný přítomen.
Zahájení řízení a úkony účastníků
§6
1) Řízení se zahajuje na základě písemného návrhu na zahájení řízení, doručenému
předsedovi CRS.
2) Z návrhu musí být zejména patrno, kdo návrh činí, které věci se týká, přesné označení
dalších účastníků, čeho se navrhovatel domáhá a co navrhuje.
3) Návrh musí být podán v počtu stejnopisů odpovídajícím počtu všech účastníků.
4) Není-li přes výzvu předsedy CRS podání opraveno nebo doplněno, řízení se zastaví,
o čemž musí být účastník ve výzvě poučen.
Doručování
§7
Doručuje se zpravidla poštou a to doporučeně, jde-li o rozhodnutí CRS.
Uveřejňování rozhodnutí
§8
CRS je oprávněn své rozhodnutí uveřejnit vnitrostranicky.
Lhůty
§9
1) Neurčují-li Stanovy KDU-ČSL jinak, musí být návrh na zahájení řízení doručen
předsedovi CRS ve lhůtě 30 dnů od rozhodné události.
2) CRS může v případech hodných zvláštního zřetele zmeškání této lhůty prominout, o
čemž vyrozumí účastníky a vedlejší účastníky řízení.
Smírčí řízení
§ 10
CRS se vždy pokusí o smírné vyřešení sporu. Smír, který navrhnou účastníci, schválí CRS
usnesením, pokud je v souladu se Stanovami a právními předpisy. Schválený smír má
účinky rozhodnutí.
Zkoumání podmínek řízení
§ 11
1) Kdykoli za řízení přihlíží CRS k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat
ve věci.
2) Nelze-li zjištěný nedostatek odstranit, řízení zastaví.

Překážky postupu řízení
§ 12
1) Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení podle Stanov KDU-ČSL nebo
podle obecných předpisů, řízení se zastaví.
2) Až do vyhlášení rozhodnutí může navrhovatel vzít návrh zpět. V tom případě se řízení
zastaví.
Spojení věci
§ 13
1) CRS může z důvodu vhodnosti spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho
zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.
2) Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, může CRS
některou věc vyloučit k samostatnému řízení.
Jednání
§ 14
1) K projednání věci samé nařídí předseda CRS jednání, k němuž předvolá účastníky,
jejichž přítomnost je třeba.
2) Jednání je neveřejné. Účastnit se jej mohou jen účastníci, zmocněnci a zapisovatel.
3) Termín jednání se nařizuje tak, aby jednání mohlo proběhnout mimo pracovní dny,
případně mimo pracovní dobu účastníků a dalších osob, které se mají jednání zúčastnit.
4) V řízení o rozhodnutí podle § 33 odst. 2 c) a d) Stanov KDU-ČSL nemusí být jednání
nařízeno a v tomto případě předseda CRS, nebo jím pověřený rozhodce vypracuje návrh
rozhodnutí, o kterém se hlasuje způsobem podle § 12 odst. 4 Stanov KDU-ČSL.
Dokazování
§ 15
1) CRS vychází při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které mu účastníci předloží. Jiné
důkazy si CRS opatřuje, uzná-li to s ohledem na okolnosti případu za nezbytné.
2) Všichni členové KDU-ČSL, jakož i všechny orgány strany, jsou povinni spolupracovat
s CRS při zajišťování důkazů.
Náklady řízení
§ 16
1) Účastníci si náklady řízení hradí sami.
2) Účelně vynaložené náklady rozhodců hradí KDU-ČSL.
Rozhodnutí
§ 17
1) CRS rozhoduje usnesením.
2) Proti rozhodnutí CRS se nelze odvolat.

Právní moc a vykonatelnost
§ 18
1) Rozhodnutí podle § 33 odst. 2 písm. a) a b) Stanov KDU-ČSL nabývají právní moci a
jsou vykonatelná dnem doručení účastníkům a vedlejším účastníkům řízení.
2) Rozhodnutí podle § 33 odst. 2 písm. c) a d) Stanov KDU-ČSL nabývají právní moci a
jsou vykonatelná dnem uvedeným v usnesení. CRS je povinen zajistit publikaci těchto
rozhodnutí (i prostřednictvím některého orgánu strany).
3) Nový návrh ve věci již rozhodnuté CRS neprojednává, pokud z obsahu návrhu
nevyplývají nové, CRS dříve neznámé skutečnosti, které mohou znamenat pro účastníka
příznivější rozhodnutí. Ani v tomto případě však nelze znovu jednat v případě, že ve věci
byl uzavřen smír.
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 19
1) Pro návrhy, podané do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto řádu se neužije ust. § 9.
2) Tento Rozhodčí řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Celostátní konferencí KDUČSL 17. 6. 2016 a současně pozbývá platnost Rozhodčí řád CRS platný od 18. 9. 1999.

