


I.

Popis skutkového stavu

Dne 24. října 2005 se konal oblastní sněm oblastního sdružení Občanské demokratické strany (dále jen 
ODS) Praha 5. Tento oblastní sněm považují žalobci z hlediska souladu se stanovami a zákonem za 
poslední platný, platně svolaný a platně procesně provedený volební sněm. Na tomto sněmu byli zvoleni 
nový předseda oblastního sdružení a noví členové oblastní rady, což znamenalo ztrátu většinové podpory 
skupině  politiků  kolem  dosavadního  starosty  MČ  Praha  5  Milana  Jančíka,  která  byla  do  té  doby 
dominantní  silou  oblastního sdružení  Praha  5  a  která  obsazovala  většinu  veřejných funkcí  v  rámci 
politického mandátu získaného ODS na Praze 5.  Politický  výsledek sněmu znamenal,  že  dosavadní 
starosta Milan Jančík a jeho političtí spojenci, především Lucie Vávrová, Vojtěch Zapletal, Jan Hlaváček a 
Aleš Rozehnal se nebudou moci do budoucna podílet na politickém zisku ODS ve volbách do obecního 
zastupitelstva. Tento sněm nebyl nijak právně zpochybněn, ani vnitrostranicky ani pořadem práva.

Výkonná rada ODS (ústřední orgán) vyhlásila  dne 12.  prosince 2005 tento den za rozhodný den z 
hlediska stavu členské základny a počtů členů místních sdružení rozhodující pro nominaci do voleb do 
zastupitelstev obcí.

Dne 29.  prosince zjistil  předseda oblastního sdružení ODS Praha 5 František Laudát  od tehdejšího 
manažera tohoto oblastního sdružení Boleslava Altnera, že v některých místních sdruženích výrazně 
stoupl počet členů, jejichž stranické příspěvky byly zaplaceny ke dni 12. prosince převodem na bankovní 
účet. Tutéž informaci sdělil manažer oblastního sdružení předsedovi oblastní kontrolní a revizní komise 
Jiřímu Vithovi.

Na základě těchto skutečností provedla oblastní kontrolní a revizní komise šetření (ukončené dne 14. 
března 2006) a  došla  k závěru,  že  nárůst  členů je spojen s  mnohými porušeními stanov. V mnoha 
případech se podpisy na přihlášce lišily od podpisů na dokladech o členství, respektive na dokladech o 
zaplacení členského příspěvku. 

V prvé  polovině  roku  2006  šetřil  na  základě  individuálních  podnětů  tuto  záležitost  i  Smírčí  výbor 
oblastního sdružení Praha 5, který se vyjadřoval k otázce platnosti členství některých osob vykazovaných 
jako členové. Smírčí výbor oblastního sdružení si nechal vyhotovit znalecký posudek na pravost podpisů, 
respektive jejich shodu. Podle znaleckého posudku se zhruba v případě padesáti osob, kdy podpisy měly 
být shodné, ve skutečnosti lišily.

Na základě výsledků šetření oblastní rada navrhla výkonné radě ODS (ústřední orgán), aby odebrala 
licenci některým místním sdružením (Smíchov, Hlubočepy, Slivenec, Lipence, Jinonice). Tento návrh 
zůstal bez odezvy.

V takto popsaných sporech o legitimitu a existenci jednotlivých sdružení a potažmo celého oblastního 
sdružení pro Prahu 5, vystupovaly v zásadě dvě strany, z nichž jednu tvořili  lidé okolo dosavadního 
starosty Městské části Praha 5, kteří usilovali o zachování politického vlivu, dle žalobců nezákonnými 
prostředky, a na druhé straně ti, kteří usilovali o zamezení tohoto zachování, samotní žalobci a jejich 
spojenci. V době před volbami do zastupitelstev obcí na podzim roku 2006 vstoupil do jednání mezi 
těmito stranami tehdejší (a současný) primátor Hlavního města Prahy, který vedl obě strany k politické 
dohodě, jež by předešla incidenčnímu vyřešení tohoto sporu. Dohoda byla koncipována jako dohoda 
mezi dvěma skupinami místních sdružení v rámci oblastního sdružení. V rámci politické dohody, kterou 
strany uzavřely v červnu 2006, se obě strany zavázaly spolupracovat při sestavení kandidátní listiny, s tím 
že nominovaným starostou bude Milan Jančík, jehož strana se zavázala neprosazovat se ve stranických 
strukturách a ponechat druhé straně kontrolu nad obsazením oblastní rady. Dohoda obsahovala i závazek 
Milana  Jančíka  vyvodit  osobní  odpovědnost  v  případě  politického  neúspěchu  ve  volbách  do 
zastupitelstev obcí.



Ve volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2006 ODS na Praze 5 relativně uspěla, ale v zisku 
preferenčních hlasů v kontextu vnitrokandidátní konkurence dosavadní starosta Milan Jančík neuspěl, dle 
počtu získaných preferenčních hlasů se v seznamu postoupivších kandidátů dostal na poslední místo, 
ačkoliv na kandidátní listině byl na místě prvém.

Dohoda z června roku 2006 o podpoře Milana Jančíka k obsazení místa starosty městské části Praha 5 
byla příznivci strany stojícími proti Milanu Jančíkovi částečně respektována a částečně nerespektována. 
Důvodem  negativních  rozhodnutí  některých  jednotlivců  byla  především  aplikace  oné  osobní 
odpovědnosti, ke které se zavázal v oné dohodě. Milan Jančík byl ovšem zvolen starostou.
 Spory ohledně platnosti členství některých osob nicméně trvaly dále. 

Na jaře 2007 urgoval předseda oblastního sdružení František Laudát u Výkonné rady, jakožto ústředního 
orgánu oprávněného k takovému kroku,  odebrání  licence shora  zmíněným místním  sdružením,  pro 
postup získávání členů způsobem odporujícím zákonu. Výkonná rada tuto urgenci ani původní podání 
k odebrání licencí dosud neprojednala.

Předseda regionální rady ODS Praha Jan Bürgermeister na základě usnesení této regionální rady svolal na 
den 23. května 2007 oblastní sněm a určil klíč zastoupení 1:1 (zúčastní se všichni členové). Jako jedinou 
podmínku určil svolavatel v pozvánce zaplacení příspěvku pro rok 2007, bez ohledu na spornost členství 
některých osob, o jejichž platném členství nebylo doposud rozhodnuto.

Toto  svolání  považovali  dosavadní  představitelé  oblastní  rady  a  většina  politických odpůrců  Milana 
Jančíka za neoprávněné a neplatné. Měli za to, že neplatné a neoprávněné svolání sněmu nemůže vést k 
platně konanému sněmu. Dne 16. dubna 2007 se skupina členů ODS obrátila na Smírčí výbor ODS 
(ústřední orgán) s návrhem na zahájení jednání ve věci porušování stanov, které spatřovala jednak v přijetí 
usnesení, které uložilo předsedovi regionální rady svolat sněm a nakonec i ve svolání sněmu samotného. 
K tomuto kroku došlo před samotným konáním zpochybňovanému sněmu. Postoj odpůrců sněmu nebyl 
tedy účelový v závislosti na jeho výsledku.

Oblastní sněm se dne 23. května 2007 konal a značná část odpůrců Milana Jančíka se jej nezúčastnila, 
protože  nepovažovala  shromáždění  za  platné  a  nechtěla  je  svou přítomností  legitimovat.  Na tomto 
sněmu byla odvolána dosavadní oblastní rada původně zvolená 24. října 2005 a upravená ve smyslu 
Dohody pro Prahu 5 oblastním sněmem ze dne 10. října 2006 a byla zvolena nová, včetně jeho předsedy. 
Všichni nově zvolení členové oblastní rady jsou členové loajální Milanu Jančíkovi.

Konání sněmu a výstupy z něj byly napadeny u Smírčího výboru ODS žádostí o rozhodnutí sporu o 
platnost svolání oblastního sněmu ODS Praha 5 konaného dne 23. května 2007 a o platnosti usnesení 
přijatých na tomto sněmu. Žádost podal Ing. Jiří Vitha, člen místního sdružení ODS Barrandov. Tento 
prostředek  je  jediným  možným  vnitrostranickým  prostředkem  zjednání  nápravy  v  případě  přijetí 
nezákonného rozhodnutí nebo rozhodnutí přijatého v rozporu se stanovami.

Výkonná rada ODS převzala na sebe dne 13. srpna 2007 všechny majetkové pravomoci oblastní rady 
ODS Prahy 5 a tímtéž usnesením je delegovala na regionální radu ODS Praha.

Předseda Smírčího výboru ODS JUDr. Václav Kalina inicioval setkání Jana Bürgermeistera a Františka 
Laudáta, který rovněž napadl usnesení oblastního sněmu ze dne 23. května 2007, a který byl do konání 
sněmu  nepochybným  předsedou  oblastní  rady.  Na  tomto  setkání  Smírčí  výbor  navrhl  řešení 
problematického svolání sněmu, které spočívalo v tom, že by František Laudát svolal stejným způsobem 
oblastní sněm a ten rozhodne o tomtéž znovu. S ohledem na skutečnost, že tento návrh neodstraňoval 
nedostatek zákonnosti spočívající v legitimizaci nezákonně evidovaných členů, odmítl jej František Laudát 
provést.



Dne 29. srpna 2007 vyzvali někteří signatáři opravného prostředku ke Smírčímu výboru tento Smírčí 
výbor, aby se k problému věcně vyjádřil a odmítli postup, který zvolil výbor při jednáním s Františkem 
Laudátem.

Dne 17. října 2007 byl Smírčímu výboru ODS zaslán předsedy místních sdružení Barrandov, Košíře-
Motol a Újezd opětovný návrh na zahájení jednání Smírčího výboru ODS ve věci porušování Stanov 
ODS některými členy OS ODS Praha 5 – členy nelegitimně rozhodující oblastní rady údajně zvolené na 
zpochybněném oblastním sněmu dne 23. května 2007 a urgence návrhu na zahájení jednání SV ODS ve 
věci porušování Stanov regionální radou ODS Praha ze dne 16. dubna 2007.

Smírčí výbor se do dnešního dne k výše uvedeným podáním věcně ani procesně nijak nevyjádřil. 

Vzhledem k tomu, že žalobci vyčerpali všechny zákonem a stanovami předpokládané prostředky ochrany 
práva,  domáhají  se  touto žalobou vyslovení neplatnosti  usnesení  vzešlého z  neoprávněně svolaného 
sněmu.

K důkazu: stanovy Občanské demokratické strany
Zápis z Oblastního sněmu OS ODS Praha 5 konaného dne 24. října 2005
Dodatek k souhrnnému protokolu oKRK OS ODS Praha 5 o kontrole činnosti místních 
sdružení oblasti ODS Praha 5 v roce 2005 se ze dne 14. března 2006
znalecký posudek ze dne 3. ledna 2006
znalecký posudek ze dne 17. února 2006
návrh oblastní rady ODS Praha 5 na odebrání licencí ze dne 2. února 2006
dohoda pro Prahu 5 z června 2006
usnesení oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 10. října 2006
usnesení regionální rady Praha ze dne 26. února 2007
návrh na zahájení jednání Smírčího výboru ze dne 16. dubna 2007
pozvánka na sněm ze dne 10. května 2007
usnesení Oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23. května 2006
žádost  Ing.  Jiřího  Vithy  Smírčímu  výboru  ODS  o  rozhodnutí  sporu  ze  dne 
14. června 2007
vnitřní usnesení výkonné rady ze dne 13. srpna 2007
rozhodnutí výkonné rady ze dne 13. srpna 2007
dopis členům Smírčího výboru ze dne 29. srpna 2007 
rozhodnutí Smírčího výboru ze dne 31. srpna 2007
návrh Smírčímu výboru a urgence ze dne 17. října 2007
výslech žalobců
výslech těchto svědků:

PhDr. David Rýc, bytem Na Čečeličce 3, 150 00, Praha 5
PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., bytem U Hrušky 10, 150 00, Praha 5
Ing. Jan Nenadál, bytem Píškova 1952, 155 00, Praha 5
Ing. Marie Roubalová, bytem Bozděchova 9, 150 00, Praha 5
Mgr. Patrik Havlíček, bytem Pod Děvínem 2709/29, 150 00, Praha 5
RNDr. Petr Mužák, bytem Na Pomezí 1028/17, 150 00, Praha 5
Ing. Květa Vostárková, bytem U Skopců 46, 155 00, Praha 5
Ing. Lubor Smejtek, CSc., bytem U Skopců 46, 155 00, Praha 5
Ing. Jiří Vejmelka, bytem Pod Kesnerkou 15/239, 150 00, Praha 5
Ing. Michal Stieber, bytem Jaromíra Vejvody 140, 156 00, Praha 5
Paeddr. Jiří Hušek, bytem Hlubocká 709/3, 158 00, Praha 5
Daniel Kotula, bytem Všehrdova 27, 118 00, Praha 1
Bc. Lukáš Doležal, bytem Pražského 636, 152 00, Praha 5
JUDr. Martin Fott, bytem Radlická 110/186, 150 00, Praha 5
Ondřej Gál, bytem Machatého 682/8, 152 00, Praha 5



Ing. Miroslav Zelený, bytem Nádražní 286/20, 150 00, Praha 5
Mgr. Ivana Pikalová, bytem Týřovická 1347, 153 00, Praha 5
Radka Fabiniová, bytem Pražského 637, 152 00, Praha 5
Mgr. Renata Hůrková, bytem Spojařů 1253, 156 00, Praha 5
Mgr. Dagmar Kobylková, bytem U Karlova stánku 1222, 156 00, Praha 5
Ing. František Laudát, bytem Staropramenná 26, 150 00, Praha 5

II.

Vymezení žaloby

Žalobce se domáhá toho, aby soud určil, že usnesení oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23. května 
2006  bylo  vydáno  v  rozporu  se  zákonem a  stanovami.  Dále  se  toutéž  žalobou  domáhá  vyslovení 
neplatnosti tohoto usnesení. Zatímco rozpor se zákonem a stanovami zakládá relativní neplatnost, která 
je dle zákona napadnutelná ve lhůtě 6 měsíců podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o politických stranách), 
tak absolutní neplatnost, jejíhož vyslovení se také žalobce domáhá, je prostředek ochrany práva, který se 
opírá o obecné procesní předpisy, které umožňují domáhat se žalobou určení, zda tu je či není právo 
nebo právní vztah. Tato žaloba směřuje z důvodů procesní jistoty oběma naznačenými směry.

III.

Vymezení naléhavého právního zájmu

K podání tzv. určovací žaloby, která není jako zvláštní žalobní typ určena zákonem, se vyžaduje naléhavý 
právní  zájem.  Naléhavý  právní  zájem tkví  v  následujícím.  Podle  zákona  (§  4  zákona  o  politických 
stranách) a stanov (čl. 2 odst. 1 písm. b. a g.) mají být orgány strany, které vystupují a jednají za stranu 
navenek na oblastní úrovni, ustaveny v souladu s demokratickými principy a procesně řádně podle zákona 
a stanov. Jedná se především o princip demokratického zastoupení, delegace moci zdola nahoru, užití 
prostředků  politické  soutěže  k  cílům,  které  tato  soutěž  předpokládá,  a  způsobem,  který  se  nepříčí 
principu vytváření politické vůle z členské základny strany. Dále tvrzené porušení těchto principů, stejně 
jako konkrétních ustanovení zákona a stanov, vede k ustavení zdánlivě legální ale ve skutečnosti nelegální 
a nelegitimní politické reprezentace a brání vytvoření té legální a legitimní. Základní funkce politické 
strany, která je podřízena principu zákonnosti, je vytváření relevantních legitimačních řetězců politického 
systému předpokládaného Ústavou České republiky. Porušením principu zákonnosti a demokratického 
zastoupení  je  tato  základní  funkce  politické  strany,  jejíž  význam přesahuje  význam strany  samotné, 
ohrožena. Tomuto právem zakázanému stavu není možné čelit žádným právem upraveným způsobem 
(žaloba na konání nebo zdržení se) a tento stav může mít mnoho neočekávaných a právním řádem 
nežádoucích  následků.  Mezi  možné  následky  patří  především,  spoluúčast  žalovaného  na  oblastní 
(obvodní) politice z titulu nelegálního ustavení lokální politické reprezentace, nedemokratické definice 
zásadních politických cílů a podíl na tomtéž na regionální a celostátní úrovni, včetně volby vyšších orgánů 
strany a v budoucnu i nejvyšších orgánů strany. Žalobce nemá žádnou jinou právní možnost jak těmto 
následkům, které považuje za ohrožení svých právem chráněných zájmů, především práva na regulérní 
účast na politické soutěži,  bránit. Napadat jednotlivé dílčí výstupy takto ustavené politické moci je v 
naprosté většině právně nemožné a mnohdy fakticky neproveditelné a neefektivní. Tímto je dle žalobce 
dán naléhavý právní zájem k podání žaloby.

IV.

Oprávněnost žaloby z hlediska zákona o politických stranách



Žaloba směřuje na neplatnost, nezákonnost a rozpornost se stanovami rozhodnutí, kterým byly ustaveny 
orgány strany,  konkrétně předsednictvo oblastního sdružení Praha 5  a  předseda oblastního sdružení 
Praha 5. Ustanovení čl. 4 odst. 4 stanov ODS stanoví „Na oblastní úrovni je orgánem strany se všeobecnou  
působností oblastní rada. Za oblastní radu jedná a podepisuje předseda nebo oblastní radou pověřený místopředseda nebo  
jiný člen oblastní rady.“. Dále ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) stanoví „Oblastní sdružení je článkem strany, je  
tvořeno místními sdruženími oblasti a je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem  
ODS, nabývat práv a zavazovat ODS podle zásad hospodaření uvedených v čl. 19 stanov.“. Z uvedených citací 
vyplývá, že oblastní sdružení je článkem strany a jeho rada je orgánem strany, který je oprávněn jednat 
jménem strany navenek. Působnost takového zmocnění stanovami je všeobecná. Podle ustanovení § 20 
odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský 
zákoník), „právní  úkony právnické osoby ve všech věcech  činí  ti,  kteří  k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení  
právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány)“. Z této jediné obecné zákonné definice 
pojmu statutární orgán vyplývá, že orgánem právnické osoby je  ten orgán, který je  oprávněn jednat 
jménem této osoby navenek. Občanský zákoník v uvedené citaci používá množného čísla v užití pojmu 
„statutární orgány“ a to gramaticky ve vztahu k jediné právnické osobě. Z toho plyne, že jedna a tatáž 
osoba může mít více statutárních orgánů (například obchodní společnosti mohou mít více jednatelů). 
Rovněž zákon o politických stranách používá pojem „statutární orgány“ ve množném čísle ve vztahu k 
jediné politické straně (§ 6 odst. 2 písm. b) čísl. 6). Z uvedeného vyplývá, že politická strana může mít 
více statutárních orgánů a že takovým orgánem je ten orgán, který je oprávněn jednat za stranu navenek. 
Oblastní rada takovým orgánem je. Jako taková by měla být zapsána vedle mnoha dalších v rejstříku stran 
vedeném na ministerstvu vnitra. V citovaném rejstříku zapsána není, ale to nic nemění na právní povaze 
tohoto orgánu,  protože zápis  nemá v  tomto případě  konstitutivní  povahu,  ale  má pouze evidenční 
význam. Na právní povaze oblastní rady nic nemění ani skutečnost, že stanovy označují jako statutární 
orgán pouze výkonnou radu. Stanovy nemohou derogovat ustanovení zákona, nehledě na to, že označení 
výkonné rady za statutární orgán nemá exkluzivní povahu.

Do  rejstříku  se  nezapisují  pouze  statutární  orgány,  ale  zakládají  se  tam  také  usnesení  o  ustavení 
jakýchkoliv orgánů strany. Založená usnesení tvoří  též podle ust.  §  9 zákona o politických stranách 
součást rejstříku. Zákon výslovně uvádí, že sbírka listin je součástí rejstříku. Podle zvláštního ustanovení 
zákona (§ 16a zákona o politických stranách) jsou napadnutelná žalobou ta  usnesení,  která se týkají 
skutečností vyznačovaných do rejstříku. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zákon používá pouze 
velmi volnou vazbu souvislostí, protože pojem „dotýká-li se“ je třeba vykládat jako popis velmi volné 
souvislosti. Z tohoto důvodu je tedy v žalobě označené usnesení způsobilé být předmětem právního 
pouzení z hlediska souladu se zákonem a stanovami.

Pokud rozhodnutí není fakticky založeno v rejstříku, nemění to nic na tom, zda je napadnutelné žalobou, 
protože způsobilost přezkoumatelnosti je dána vztahem k rejstříkovým informacím a nikoliv skutečným 
založením. Opačný závěr by vedl k tomu, že opomenutí zákonné povinnosti založit usnesení do rejstříku 
vylučuje povinný subjekt z povinnosti dodržet zákonné předpoklady kladené na vydávání usnesení z 
hlediska  zákonnosti  a  souladu  se  stanovami.  Záznam  či  vyznačení  skutečnosti  v  rejstříku  nemá 
konstitutivní povahu a smyslem soudního přezkumu je garance zákonnosti v rozsahu fakticity a nikoliv v 
rozsahu evidenční činnosti správce rejstříku. Z formálního hlediska je tedy usnesení napadnutelné, i když 
není v rejstříku fakticky založeno.

Z hlediska materiálního je třeba ustanovení zákona vykládat tak, že  smyslem soudního přezkumu je 
potřeba podřídit existenci vnitřního života politických stran principu zákonnosti a vázanosti vlastními 
pravidly. Tento princip, který je v českém právu nový (od roku 1990), se opírá o nové právní pojetí 
existence  politických  stran,  které  jsou  sice  soukromoprávními  korporacemi,  ale  stát  tomuto  typu 
soukromých subjektů propůjčuje typový monopol na účast v soutěži o moc. Zvýšený veřejný zájem na 
předpokládané funkci  politických stran,  které  tvoří  dle české  ústavy (čl.  5  Ústavy)  páteř  politického 
systému, je  pak vyjádřen povinností podléhat právu a vlastním pravidlům. Už samotné znění ústavy 
vytváří předpoklad, že politické strany respektují základní demokratické principy a tento princip ukládá 



politickým stranám i zákon o politických stranách (§ 4).

Exkluzivní  klauzule  omezující  napadnutelnost  rozhodnutí  pouze na  ta,  která  se  dotýkají  skutečností 
vyznačovaných v rejstříku stran, za předpokladu, že byly vyčerpány vnitrostranické prostředky ochrany 
práva, si klade cíl omezit entropii možných prostředků ochrany práva na prostředky skutečně relevantní, 
které mají vliv na vnější funkci strany. Zároveň upřednostňuje samosprávnou vnitrostranickou nápravu 
rozporů usnesení se zákonem a stanovami a omezuje zásah veřejné moci představované soudem na míru 
nezbytně nutnou; pouze pro případy, kdy v nápravě zákonnosti a souladu se stanovami vnitrostranické 
mechanizmy prokazatelně selžou či neplní svou funkci. 

Ustavení orgánů strany, které jsou samy o sobě bez podřízení jinému orgánu strany oprávněny jednat v 
politických otázkách navenek na oblastní úrovni, je věcí, která má dopad do stěžejních projevů strany 
navenek.  Takové rozhodnutí  je  posledním vnitřním formalizovaným krokem před dopadem jednání 
strany do veřejného života a správy veřejných věcí. Je třeba také vzít v úvahu, že ustavení zmiňovaných 
orgánů může mít v budoucnu dopad na definici politiky celé strany a ustavení vyšších orgánů, včetně 
orgánů statutárních. Podle zákona o politických stranách (§ 16a) je právě takové konečné rozhodnutí, 
které se týká právě definice právní a politické činnosti strany v politických vztazích a v účasti na výkonu 
veřejné moci, soudně napadnutelné z hlediska zákonnosti a souladu se stanovami. Opačný výklad práva, 
který by tato rozhodnutí vyloučil ze soudního přezkumu, by vedl k tomu, že politická strana je stát ve 
státě, který je vyloučen z dosahu kontroly dodržování zákonů a který si sám za porušení vlastních pravidel 
může jakkoliv nakládat se získaným podílem na veřejné moci. Zákonodárce který v roce 1990 překonal 
princip nekontrolovaného politického stranictví, jenž převládal v československém právu v období mezi 
válkami, se přiklonil k principu podřízení politických stran právnímu státu, jenž je evropských právních 
kulturách  obvyklý,  propůjčil  stranám  soukromoprávní  subjektivitu  a  stanovil  jaké  jsou  prostředky 
nezbytné kontroly cestou soudního přezkumu zákonnosti a souladu s vlastními stanovami. Tuto kontrolu 
omezil na nezbytnou, ale vymezil ji a stanovil, že jako taková musí existovat. Při hledání hranic této 
kontroly zákonnosti je samozřejmě třeba šetřit smyslu její existence a nelze ji vkládat tak, aby se popřel 
její význam.

V žalovaném případě nelze se domáhat zákonnosti a souladu se stanovami jinak a žalobce se tak domáhá 
svého práva před nezávislým soudem, který je nadám právem posoudit zákonnost a soulad se stanovami 
rozhodnutí, jež zakládá jmenování orgánů strany, které jednají jménem strany v některých politických a 
právních vztazích navenek.

Žaloba  je  podána  ze  dvou  procesně  samostatných  právních  důvodů.  Jednak  je  její  oprávněnost 
definována samotným zákonem o politických stranách (§ 16a) a jednak je dán naléhavý právní zájem na 
určovací žalobu podle obecných předpisů procesního práva. Jako taková má být tedy projednána věcně. 
Jeden důvod nevylučuje druhý a k věcnému projednání žaloby postačuje pouze jeden z těchto důvodů, 
přičemž v případě aplikace zákona o politických stranách, nelze vztáhnout zákonné žalobní zmocnění na 
neplatnost, ale pouze na rozpornost se zákonem a stanovami. K vyčerpání žalobního návrhu je tedy 
zapotřebí aplikovat jak obecné procesní předpisy, tak zvláštní zmocnění zákona.

V.

Důvody žaloby

Věcné důvody žaloby, které zakládají skutečnosti požadované v návrhu rozsudku, jsou v zásadě dvojího 
druhu. Jednak žalobci zpochybňují svolání oblastního sněmu jako takového a jednak zpochybňují složení 
osob na neplatném sněmu, které nemohlo vyvolat účinky platného sněmu. 

Podle stanov svolává oblastní sněm předseda sněmu (čl. 6 odst. 3 písm. c.) a klíč k jeho konání určuje 
oblastní rada (čl. 6 odst. 6 písm. l.). Stanovy umožňují, aby v případě, že oblastní sněm nesvolá předseda 



oblasti, jsou-li k takovému svolání zákonné předpoklady, jej svolal předseda regionálního sdružení. Tato 
pravomoc vzniká ovšem pouze tehdy, pokud sněm nesvolá předseda oblastního sdružení (například, 
pokud zemře, je prohlášen za mrtvého, pozbude způsobilost k právním úkonům apod.). Stanovy neznají 
jiný  způsob založení  této pravomoci,  jak  se  tomu stalo  v  žalovaném případě,  kdy k  tomuto kroku 
zmocnila předsedu regionální sdružení samotná regionální rada. K naplnění podmínek, aby byl sněm 
svolán předsedou regionálního sdružení, nedošlo, protože sám předseda oblastního sdružení v době, kdy 
ke zpochybňovanému svolání došlo, již oblastní sněm dříve platně svolal, a to dokonce na dřívější datum; 
na 12. března 2007.

Stanovy  samozřejmě  nemohou  předvídat  všechny  situace,  které  mohou  nastat  v  reálném  životě. 
Teoreticky  mohou nastat  případy,  kdy skutečně není  způsob,  jak  svolat  orgán zakládající  politickou 
legitimitu jinak, než způsobem, který stanovy neznají. V takovém případě obvykle svolavatelé volí takové 
svolání, které odstraňuje všechny pochybnosti ohledně legitimity tohoto kroku. Tak tomu ovšem v tomto 
případě nebylo a neoprávněný svolavatel naopak stanovil takové podmínky, které vytvořily neoprávněnou 
výhodu příznivcům Milana Jančíka a založily pochybnosti ohledně formální platnosti sněmu z důvodu 
regularizovaného členství osob, jejichž členství bylo pochybné.

Krok svolání je třeba hodnotit jako mocenský krok z titulu vyšší autority,  kterým bylo zasaženo do 
politických sporů v rámci oblastního sdružení s cílem vytvořit podmínky, které připraví neoprávněné 
vítězství jedné ze stran. Zatímco odpůrci Milana Jančíka, kteří se snažili ctít politické dohody a zároveň 
vést politický spor dovolenými prostředky politické konkurence, se snažili o vyřešení sporného členství 
mnoha osob, tak ze strany jejich odpůrců, kteří byli podpořeni „ze shora“, se dočkali porážky prostředky 
nedovolenými a rozpornými se stanovami.

Žalobci  nezpochybňují  účast  jiných orgánu ve stranických sporech,  pokud to předpokládají  stanovy. 
Například  na  Smírčí  výbor,  který  má  fungovat  jako  nezávislá  vnitrostranická  arbitráž,  se  obraceli 
opakovaně. Žalobci nikomu neupírali členství, protože po zrušení licence by se každý autentický člen 
mohl znova registrovat; zrušení licence má povahu spíše pořádkového opatření, které odstraňuje pochyby 
v otázkách členství. Žalobci by nezpochybnili ani otevřenou deklaraci politické podpory jedné ze stran od 
jiného článku nebo úrovně strany, byť by to byla ta druhá strana. Žalobci ale považují oktrojované 
svolání sněmu „ze shora“ za neregulérních podmínek, za protiprávní.  Principy vnitřní  struktury jsou 
založeny na tom, že politická podpora a mocenská legitimace jde od členů k orgánům a od nižších článků 
k vyšším článkům strany a od nižších orgánů vyšším orgánům strany. V opačném směru jsou přípustná 
pouze pořádková opatření, která jsou ve ve vztahu k horizontálním sporům neutrální. Vertikální zásah ze 
shora dolů ve prospěch jedné ze stran se nejenom příčí konkrétním ustanovením o svolávání oblastního 
sněmu, ale příčí  se  i  principům vyjádřeným ve stanovách (čl.  2  odst.  1  písm. b.  a  g.)  a  principům 
vyjádřeným v právu (§ 4 zákona o politických stranách).

Svolání sněmu bylo přímým porušením konkrétních ustanovení stanov a implicitním porušením zákona a 
stanov jako celku. Jako takové bylo provedeno v rozporu se stanovami. Tento postup byl širší stranické 
veřejnosti znám od samého počátku a neoprávněné svolání nebylo mnohými členy respektováno, protože 
nechtěli takový postup neoprávněného zásahu do vnitřních poměru legitimovat. Kromě shora uvedeného 
podnětu smírčímu výboru se mnoho členů takového sněmu nezúčastnilo. Sněm, jehož svolání rozporné 
se stanovami a zpochybněné valnou částí oslovených členů, nemůže vyvolat platné závěry, pokud se jej ti, 
kteří svolání považují oprávněně za neplatné, nezúčastní. To platí zejména tehdy, pokud samotné svolání 
neoprávněnou osobou není jediným důvodem a důvody jeho neplatnosti jsou dány i podmínkami svolání. 
Samotné svolání pouze neoprávněnou osobou by byl nedostatek, který by bylo možné fakticky odstranit, 
pokud by jej všichni oslovení uznali a účastnili by se sněmu, ale svolání nesprávného počtu osob vytváří v 
tomto ohledu neodstranitelnou vadu.

Platnost sněmu zneplatňuje i to, že se jej účastnili i lidé jejichž členství je pochybné a že na účasti se 
podílela ta místní sdružení, jejichž členská základna byla pochybná v širším měřítku. Problematický v 
daném kontextu je i samotný klíč (1:1), který obchází proces delegace a tak i proces možného zkoumání 



oprávněnosti členství v jednotlivých místních sdruženích. Kontrola členství, která je vykonávána jak na 
místní  tak  na  oblastní  úrovni,  byla  tak  zcela  obejita  a  značné  množství  osob,  jejichž  členství  bylo 
pochybné se tak účastnilo sněmu, aniž by tento krok bylo možné později zpochybnit. Skutečnost, že o 
navrženém zrušení licence nebylo po dobu delší než jeden rok rozhodnuto a že otázka falešných členů 
doložených znaleckými posudky nebyla doposud vyřešena, jen dokresluje prostředí ve kterém se konal 
sněm, jenž zcela zvrátil dosavadní vývoj a legitimoval všechna dosavadní závažná pochybení a porušení 
stanov tím,  že  je  povýšil  na  dovolené jednání.  V tomto rozsahu bylo  samotné konání  sněmu také 
neplatné, protože neexistuje žádná skutečná záruka, že zúčastnění byli skutečně členové strany ve smyslu 
stanov a zákona.

Všechny naznačené důvody zakládají dle žalobců jak rozpornost se zákonem a stanovami tak absolutní 
neplatnost  oblastního  sněmu konaného  23. května  2007.  Všechny  naznačené  důvody  zakládají  tuto 
rozpornost a neplatnost samy o sobě, stejně jako ve společném účinku.

Žalobci zdůrazňují, že vyčerpali všechny možné vnitrostranické prostředky ochrany práva a že v jejich 
rámci byly uplatněny všechny uvedené věcné argumenty.

VI.

Návrh rozhodnutí

S ohledem na uvedené, navrhují žalobci, aby soud vydal po provedeném dokazovaní následující rozsudek:

„Rozhodnutí orgánu politické strany Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, 
se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00, Praha 1, „Usnesení oblastního sněmu ODS Praha 
5 ze dne 23. května 2007“ není v souladu se zákonem a stanovami. 

Rozhodnutí orgánu politické strany Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, 
se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00, Praha 1, „Usnesení oblastního sněmu ODS Praha 
5 ze dne 23. května 2007“ je neplatné.

Žalovaný je  povinen uhradit žalobci náklady řízení do tří  dnů od právní moci 
rozsudku k rukám jeho právního zástupce.“

žalobci dle plných mocí
Pavel Uhl, advokát





















Obvodnímu soudu pro Prahu 1
Ovocný trh 14
Praha 1
112 94 

V Praze 14. března 2008

Ke sp. zn.: 18 C 173/2007

Věc: vyjádření žalobců k vyjádření žalované

Řízení o určení,  že  rozhodnutí  orgánu  politické  strany  „Usnesení  oblastního  sněmu ODS 
Praha 5 ze dne 23. května 2007“, není v souladu se zákonem a stanovami a o určení, 
že je toto usnesení neplatné

Žalobce: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5, 150 00
b) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03
c) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00
e) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5, 152 00

zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem zapsaným seznamu ČAK pod č. 10960, se sídlem 
Kořenského 15, Praha 5, 150 00

Žalovaná: Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00 Praha 
1

zastoupena JUDr. Petrem Tomanem, advokátem zapsaným v seznamu ČAK pod č. 685, 
Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PRATNEŘI se sídlem Trojanova 12, Praha 
2, 120 00

DVOJMO

přílohy: dopis žalobců (v zastoupení) žalované
dopis žalobců (v zastoupení) předsedovi žalované



I.

Dne 29. února 2008 vyzval soud žalobce k vyjádření.

Žalobci sdělují, že nevznášejí námitku podjatosti.

Žalobci sdělují, že s pokusili po podání žaloby o jednání s žalovanou směřující ke smírnému řešení. 
Zaslali dopis vyzývající k jednání předsedovi žalované a jejímu předsedovi. Na tyto dopisy žalovaná 
nereagovala.

K důkazu: dopis žalobců (v zastoupení) žalované
dopis žalobců (v zastoupení) předsedovi žalované

II.

K vyjádření žalované dávají následující vyjádření.

Otázka pravomoci soudu

K namítanému nedostatku pravomoci sdělují žalobce následující. 

Dle žalobců je dána pravomoc jak obecnými procesními předpisy tak předpisy upravujícími činnost 
politických stran.

Obecná pravomoc (dle § 7 odst. 1 o. s. ř.) je založena skutečností, že politické strany jsou subjekty 
soukromého práva, které jsou  podřízeny jurisdikci soudů. Vztah mezi subjektem soukromého práva 
založeném na členském (korporátním) principu a jeho členem je dle názorů žalobců soukromoprávním 
vztahem, který není vyňat v případě sporu s jurisdikce soudů.

Zvláštní pravomoc, jak je rozveden v žalobě, je dle žalobců také dána, protože považují orgán, kterému 
se žaloba vztahuje, za orgán, který je dle zákona statutární a jako takový podléhá režimu do zápisu do 
příslušného rejstříku (bez o ohledu na to, že tam není zapsán). Žalovanou popíraná možnost plurality 
statutárních orgánů nemá oporu v zákoně, protože ust. § 20 odst. občanského zákoníku je gramaticky 
možné vykládat pouze tak, že jedna právnická osoba může mít statutárních orgánů více.

Odkaz na příslušný judikát se dle názoru žalobců na předmětný problém nevztahuje, protože citované 
rozhodnutí vrací věc z procesních důvodů a k meritu (jurisdikci) se nevyjadřuje. Rozhodnutí se navíc 
vztahuje k jinému typu právnických osob. Ve vyjádření citovaná věta je citací stanoviska jedné ze stran 
sporu v narativní části rozsudku.

Dále žalobci odmítají, právní stanovisko, že spor neexistuje. Existence sporu jako takového je dána už 
mimo jiné žalobou a potvrzuje ji skutečnost, že žalovaná s uplatněným nárokem nesouhlasí.

Otázky skutkového stavu

K věcnému obsahu sporu dodávají žalobci následující.

1.



V odstavci prvém žalovaná cituje žalobce nesprávně, tvrdí-li, že žalobce považuje za poslední platný 
sněm, sněm ze dne 24. října 2005.  Žalobce výslovně hovoří v žalobě o volebním  oblastním sněmu, a 
to  proto,  že  tento  volební  sněm  byl  poslední  volební  sněm,  který  prezentoval  výlučně  vůli 
nezpochybnitelných  členů  oblastního  sdružení  ODS  Prahy  5,  vůli  svobodnou  a  demokraticky 
dobrovolně vyjádřenou, tak jak to i Stanovy ODS standardně předpokládají, tj. neomezenou vnějšími 
tlaky, dohodami apod.

Žalobce tak odlišuje tento volební sněm od volebních sněmů následujících, a to volebního sněmu ze 
dne 10. října 2006, který byl naplněním tzv. Dohody pro Prahu 5 („Dohoda“), tj. nikoliv svobodným 
vyjádřením  vůle  zúčastněných  delegátů  a  od  volebního  sněmu ze  dne  23.  května  2007,  který  byl 
zaranžován dle shledání žalobce v rozporu se stanovami a tudíž neplatným způsobem, navíc za účasti 
osob u nichž  dosud nebyly vyvráceny argumenty, že se nejedná o členy, protože nebyli nikdy do ODS 
řádně a v souladu se stanovami přijati (viz. zpochybnění členství některých osob, které „vstoupily“ do 
ODS ve druhé polovině r. 2005). 

2.

Ve vyjádření žalované (odstavec druhý až čtvrtý vyjádření) zcela chybí informace o volebním  sněmu ze 
dne 10. října 2006, který plně reflektoval Dohodu uzavřenou ke stabilizaci vztahů oblastním sdružení 
ODS Praha 5.  Tato dohoda řešila mimo jiné právě i složení oblastní rady na dobu dalších čtyř let,  tj. 
do r. 2010. Dohoda zároveň obsahuje i mechanismus řešení případného porušení dohody nebo potřebu 
změny , a to dohadovacím řízením.

Sněmy  konané  dne  15.  listopadu  2006  a  dne  2.  března  2007  se  řídily  programem dojednaným  a 
schváleným  zástupci  jednotlivých  místních  sdružení  na  oblastní  radě.  Dle  zápisu  ze  sněmů  resp. 
z usnesení ze sněmů vyplývá, že v diskusi k programu jak prvého tak i druhého sněmu, nenavrhl žádný 
z delegátů rozšířit program sněmu o odvolání některého z členů oblastní rady nebo celé oblastní rady a 
volbu jiných členů, přestože na takové návrhy má každý z delegátů na sněmu právo. 

Tvrzení,  žalované v odstavci čtvrtém, že na předmětných sněmech byly dodrženy podmínky stanov 
formálně  nutno  odmítnout,  neboť  předmětem jednání  sněmů  byly  naléhavé  stranické  a  technické 
záležitosti, a to příprava na kongres ODS (15. listopadu 2006) a rozpočet oblastního sdružení (2. března 
2007). Stran  „sporného členství“ neobdržela oblastní rada žádné nové informace, na základě kterých 
by mohla měnit svá předchozí rozhodnutí nebo předložit návrh nových rozhodnutí sněmu. Obdobně 
irelevantní  je i otázka tzv. „stopstavu“ a volby nové oblastní rady neboť tyto neshody byly překonány 
Dohodou a sněmem ze dne 10. října 2006.

3.

K odstavci pátém na straně 5 vyjádření žalobce dodává, že klíč zastoupení může být poměrný k počtu 
členů nebo paritní,  tj.  stejný počet zástupců za každé místní sdružení ODS. Právě otázka sporného 
členství relevantního počtu členů v některých místních sdruženích bránila akceptaci poměrného klíče 
zastoupení a vedla oblastní radu k dohodě na paritním zastoupení 3 delegátů na každé místní sdružení. 

4.

V odst. sedmý a osmý strana 6 vyjádření popsaná situace dokazuje zájem skupiny okolo M. Jančíka o 
likvidaci  Dohody a účasti  regionální  rady  resp.  jejího  předsedy J.  Bürgemeistera  na tomto záměru. 
Důkazem je, že namísto snahy o uklidnění situace a řešení dle Dohody svolává J.Bürgemeister , jako 
předseda  regionu  v době  nepřítomnosti  hlavního  garanta  Dohody  prvního  místopředsedy  ODS P. 
Béma nový volební sněm, který má klíčem 1:1 legalizovat členství všech osob vykazovaných za členy 
v některých místních sdruženích.



5.

V devátém odstavci na straně 6 žalovaná sáma svou argumentací potvrzuje, že pro svolání oblastního 
sněmu předsedou regionálního sdružení nebyly naplněny podmínky dané stanovami viz. čl.6 bod 5 c) 
Stanov.

Otázkou je co se rozumí „platností pověření“ nicméně v každém případě jde o pověření bez opory ve 
stanovách a  v rozporu  se  stanovami  a  odvolávání  se  RSV (Regionální  smírčí  výbor)  na  „veškerou 
odpovědnost  regionální  rady“  nemůže  překonat  závaznost  stanov  i  pro  RR  (Regionální  radu). 
Regionální  rada má odpovědnost  a  má různé pravomoci  a  instrumenty,  zejména povinnost  jednat, 
zjišťovat skutečný stav věcí, prosazovat uplatňování postupů dle stanov,  nemůže však dělat cokoliv, 
zejména  ne  jednat  v demokratické  straně  direktivně  v rozporu  se  stanovami,  jak  tomu  je  v jejím 
rozhodnutí o uspořádání oblastního sněmu dle klíče 1:1.

V tomto směru RR nevyužila resp. zanedbala celou řadu možností, a to např. neseznámila se detailně se 
zjištěním oKRK ve věci vzniku členství některých osob v ODS v dotčených Místních sdruženích ( MS 
Smíchov,  Hlubočepy,  Jinonice,  Slivenec  a  Lipence),  nejednala  s předsedou  oKRK  o  průběhu  a 
výsledcích šetření, nejednala se všemi signatáři dohody, nejednala s předsedy všech místních sdružení 
oblastního sdružení Praha 5 ani se všemi ostatními členy místních rad těchto sdružení, ani se všemi 
členy oblastní rady apod. 

6.

V  desátém  odstavci  na  straně  7  vyjádření  jsou  uvedené  informace  dokladem  neschopnosti  nebo 
neochoty orgánů strany řešit věcně a důsledně vzniklou situaci, která se vyvíjela následovně. Na konci 
prosince 2005 ohlásil oblastní manažer enormní nárůst členů (v desítkách procent) některých místních 
sdružení  ODS  spolu  s neobvyklým  způsobem  úhrady  členských  příspěvků  a  předání  členských 
přihlášek a dokladů o zaplacení členských příspěvků.

Následně bylo uloženo kontrolní komisi oblasti (oKRK) aby věc prověřila. OKRK konstatovala řadu 
nesrovnalostí jak u členů  samých např. nesoulad podpisů na vstupních dokumentech, nekomunikaci a 
nerespektování pokynů oKRK jim adresovaných, jednak na straně místních sdružení jejichž členy se 
dotčené osoby měly stát,  a to zejména v tom, že daná místní sdružení nespolupracovala  s oKRK a 
zřejmě nevedla tyto „členy“ aby s oKRK řádně spolupracovali. Výsledkem šetření byl mimo jiné nález 
oKRK, že v případech některých vyjmenovaných osob ani členství v ODS nevzniklo. Protože dotčená 
místní sdružení nekonala nápravná opatření a nálezy oKRK ignorovala, navrhla oblastní rada v únoru 
2006  Výkonné radě ODS, aby byla dotčeným místním sdružením (MS Smíchov, Hlubočepy, Jinonice, 
Slivenec a Lipence) odebrána licence. Výkonná rada však v uvedené věci dosud nerozhodla, a to ani po 
urgenci oblastní rady z jara 2007, ani po verbálních výzvách, „ že jestli je to členství v pořádku ať to 
tedy řekne(Výkonná rada).“  Souběžně řešil Smírčí výbor stížnosti několika členů ODS  ve stejné věci a 
dospěl též k závěru, že řada osob z výše uvedené skupiny „členů“ vykazovaných jako členové nejsou 
členové. Nicméně Smírčí výbor ODS má pravdu, že člena může vyloučit jen místní sněm. Avšak žádný 
z orgánů ODS vyšší než oblastní úrovně se doposud zodpovědně nezaobíral otázkou, zda tu vůbec 
v uvedené  době  členství  dotčených  osob  vzniklo  a  už  vůbec  nijak  nezasáhl  proti  orgánům  a 
funkcionářům dotčených místních sdružení.

7.

V  odstavci jedenáctém až patnáctém vyjádření jde o zavádějící účelovou interpretaci s cílem překlenout 
problém členství určitých osob v některých místních sdruženích ODS oblastního sdružení ODS Praha 
5 a zajistit současné mocenské struktuře ODS na Praze 5 mocenské pozice, které tato struktura ztratila 
na volebním sněmu 24. října 2005, a které naplno nezískala zpět ani Dohodou pro Prahu 5 z června 



2006.    

Skutečnosti ve vyjádření tvrzené, které jen rozvádějí původně tvrzený skutkový stav na pozadí vyjádření 
žalované,  budou dokazovány  důkazy  již  navrženými,  a  to  jak  listinnými  důkazy  tak  svědeckými  či 
účastnickými výpověďmi.

žalobci dle plných mocí
Pavel Uhl, advokát
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Protokol o jednání

Obvodní soud pro Prahu 1 odd. 18 C  dne: 30.05.2008

Přítomni: 

Předseda senátu: Mgr. Andrea Pešlová
Zapisala dle zvukového záznamu: Alena Maryšková

Přísedící:

Navrhovatel 
(žalobce):

Ing. Jiří Vitha
Mgr. Lukáš Petřík
Akad.mal. Jaromír Gál
Petr Stejskal

Odpůrce (žalovaný): Občanská demokratická strana

o určení platnosti usnesení

Jednat se začalo o 09:10 hod.

Při zahájení jednání byli dále přítomni:

1.navrhovatel(žalobce.....................) - 
zák.zástupce

 Ing. Jiří Vita – osobně, OP:107866869
Mgr. Lukáš Petřík
Akad.mal. Jaromír Gál- osobně, OP: 
106350817
Petr Stejskal-nikdo

    zástupce za žalobce: Pavel Uhl, ČAK: 10960

plná moc ze dne: subst. plná moc ze dne

2. odpůrce (žalov. ...........................) - 
zák.zástupce

 Občanská demokratická strana

    zástupce Mgr. Barbora Surmanová, ČAK: K 32649

 plná moc ze dne: subst. plná moc ze dne

3. 
Účastníci dotázáni, zda v mezidobí došlo ke změně, k čemuž právní zástupce žalobců 

uvádí, že nikoliv a na nabídku k jednání ze strany žalobce podanou po podání žaloby nebylo 
reagováno. 



Právní zástupce žalobců odkazuje na písemné vyhotovení žaloby a na doplnění žaloby 
ze dne 14.3.2008. Přednáší stručně tak, jak v těchto podáních, a dále zdůrazňuje, že má za to, 
že jednání politických stran jsou, v souladu se zákonem, rovněž podřízený přezkoumání ze 
strany soudu, což vyplývá rovněž z Ústavy. 

Zástupkyně žalovaného stručně přednáší tak, jako ve vyjádření ze dne 15.2.2008 s tím, 
že zdůrazňuje, že soud by měl žalobu zamítnout, a to z důvodu nedostatku pravomoci, jelikož 
má za to, že v tomto sporu měl rozhodovat vnitřní orgán strany, a dále má za to, že zde není 
naléhavý právní zájem na určení, kterého se žalobci domáhají. 

Žalobce  vyzván  k upřesnění  listinného  důkazu  příloha  2,  to  znamená  usnesení 
Oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2006, kde uvádí, že správně zde má být uvedeno 
datum s rokem 2007, to znamená, že originál je příloha č. 23 žalovaného. 

Čte se:
- usnesení Oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007
- rozhodnutí smírčího výboru ODS ze dne 31.8.2007
- dopis Ing. Jana Bürgemeistra ze dne 105.2007
- usnesení regionální rady ODS Praha ze dne 26.2.2007
- návrh na zahájení jednání smírčího výboru ODS ve věci porušování stanov ze dne 

16.4.2007
- stanovy Občanské demokratické strany, podepsané v Luhačovicích dne 23.11.2003
- návrh na zahájení jednání smírčího výboru ODS ve věci porušování stanov ze dne 

17.10.2007
- žádost o rozhodnutí sporu o platnost svolání Oblastního sněmu Oblastního sdružení 

ODS Praha 5 ze dne 14.6.2007
- výpis z rejstříku stran a hnutí, vedeného Ministerstvem vnitra
- zápis č. 1 z roku 2007 z jednání Oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 12.3.2007, 

včetně usnesení OS ODS Praha 5 ze dne 12.3.2007
- zápis Oblastního sněmu ODS Praha 5 z 23.5.2007

K dotazu soudu právní zástupce žalobců uvádí, že regionální smírčí výbor o návrhu na 
rozhodnutí a posouzení usnesení ze dne 23.5.2007 nerozhodl, ačkoliv mu bylo postoupeno 
Oblastním smírčím výborem. 

Dále se čte k důkazu odborné vyjádření ze dne 17.2.2006 a ze dne 3.1.2006. 

Účastníci bez vyjádření k provedeným důkazům, účastníci vyzváni podle § 119a o.s.ř., 
k čemuž právní zástupce žalobců uvádí, že kromě již navržených svědeckých a účastnických 
výpovědí  a listinných důkazů nemá dalších důkazních návrhů.

Právní zástupkyně žalované rovněž bez dalších důkazů a skutkových tvrzení.

Vyhlášeno USNESENÍ: Důkazní řízení se končí.

Účastníci vyzváni k přednesu závěrečných řečí. 

Právní zástupce žalobců uvádí, že způsob, jakým bylo hlasováno a způsob, jakým bylo 
přijato předmětné usnesení, je v rozporu se stanovami a má za to, že tato věc je projednatelná 
u  soudu.  Uvádí  dále,  že  nelze  souhlasit  se  závěry  žalovaného,  že  pokud  členové  strany 
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nesouhlasí s postupem orgánu, mohou vystoupit a založit stranu jinou, jelikož tímhle by bylo 
potřeno jejich právo účasti na politickém životě ve společnosti, jelikož by vystoupili ze strany, 
která  již  získala  v tomto  politickém životě  určité  postavení.  A dále  rovněž  nesouhlasí  se 
závěrem žalovaného, že jsou soudem přezkoumatelná jenom ta rozhodnutí, která se zapisují 
do rejstříku  politických stran a  hnutí.  Ačkoliv  zde nebyly provedeny navrhované důkazy, 
které by objasnily tuto situaci, mají za to, že zde docházelo k cíleným machinacím s členstvím 
osob, což chtěli žalobci dokázat svědeckými výpověďmi. Přesto má za to, že postup ze strany 
orgánů žalovaného nebyl v souladu se stanovami a se zákonem, proto se domáhá vyslovení 
neplatnosti  a určení rozporu se stanovami a se zákonem, na nákladech řízení účtuje podle 
vyhlášky č. 484/2000 Sb. bez DPH a náhradu za tři úkony.

Právní  zástupkyně  žalovaného  odkazuje  na  své  vyjádření  již  založené  ve  spise  a 
přednesené při dnešním jednání s tím, že zdůrazňuje, že předmětná situace vyvstala z toho, že 
v Oblastním sdružení docházelo ke sporům mezi dvěma frakcemi, které se zde vyvinuly, což 
vedlo  regionální  Radu  k tomu,  aby  pověřila  pana  Bürgemeistra  ke  svolání  předmětného 
sněmu. Svolání oblastního sněmu vycházelo z článku 7 odst. 6 písm. a stanov, kde se uvádí, 
že  regionální  rada  má  odpovědnost  za  činnost  strany  mezi  jednotlivými  sněmy.  Ačkoliv 
žalovaná uznává, že na tento způsob svolání stanovy nepamatují, přesto má za to, že tento 
článek regionální radu k takovému postupu legitimoval, a tedy byl v souladu se stanovami a 
se  zákonem.  Dále  apeluje  na  to,  že  strany  a  jejich  činnost  jsou  od  státu  odděleny  svou 
autonomií  a  stát  nemá  právo  zasahovat  do  jejich  činnosti,  pouze  v zákoně  stanoveném 
rozsahu. Náklady řízení účtují rovněž podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. s tím, že jsou plátci 
DPH, potvrzení zašlou ve lhůtě do tří dnů.

Právní zástupce žalobců na to reaguje tak, že má za to, že hranice mezi autonomií 
strany a zásahem státu do této autonomie je stanovena stanovami a zákonem, dále uvádí, že 
v Ústavě  není  nikde  zaručena  autonomie  politických  stran  a  u  těch  subjektů,  u  kterých 
zaručena je, i tyto jsou vázány k dodržování stanov a zákona. 

Po přerušení jednání vyhlášen ROZSUDEK:    

I. Řízení o určení, že rozhodnutí orgánu politické strany Občanská demokratická 
strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský vršek 13, 118 00 Praha 1, „Usnesení 
Oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007“ je neplatné, se zastavuje.

II. Určuje, se rozhodnutí orgánu politické strany Občanská demokratická strana, 
IČ:  16192656,  se  sídlem  Jánský  vršek  13,  118  00  Praha  1,  „Usnesení 
Oblastního  sněmu  ODS  Praha  5  ze  dne  23.5.2007“  není  v souladu  se 
stanovami.

III. Žalovaný  je  povinen  zaplatit  žalobcům  do  3  dnů  od  právní  moci  tohoto 
rozsudku  k rukám jejich  právního  zástupce  náklady  řízení,  jejíž  výše  bude 
vyčíslena v písemném vyhotovení rozsudku.

Stručně odůvodněno, dáno poučení o odvolání.

Hlasitě diktováno bez námitek do protokolace, skončeno a podepsáno v 10.10 hod.

Obvodní soud pro Prahu 1 - (O.s.ř.č. 35 - protokol  o jednání)
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Obvodní soud pro Prahu I rozhodl soudkyní Mgr. Andreou Pešlovou v právnI VéCl

žalobcu: 1) Ing. Jirí Vitha, bytem Praha 5, Lamacova 862, 2) Mgr. Lukáš Petrík, bytem
Nový Knín, Sídlište 423, 3) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem Praha 4, U Lesa 289/9 , 4) Petr
Stejskal, bytem Praha 5, Brichtova 816 . všichni zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem, se
sídlem Korenského 15, 15000 Praha 5, proti ža1ované: Obcanská demokratická strana, IC:
16192656, se sídlem Praha I,Snemovní 3, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se
sídlem Praha 2, Trojanova 12, o urcení souladu usnesení se stanovami a se zákonem,

takto:

I. Rízení o urcení, že rozhodnutí orgánu politické strany Obcanská demokratická

strana, IC: 16192656. se sídlem Jánský vršek 13. 118 00 Praha I, "Usnesení

Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2001" je neplatné. se zastavuje.

II. Urcuje se, že rozhodnutí orgánu politické strany Obcanská demokratická

strana, IC: 16192656, se sídlem Jánský vršek 13, 118 00 Praha !, "Usnesení

Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2001" není v souladu se

stanovami.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcum do 3 dnÚ od právní moci tohoto

rozsudku k rukám jejich právního zástupce náklady rízení ve výši 11.200,- Kc.



Pokracování: 2

Oduvodnení:
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Žalobci se žalobou ze dne 14.11.2007 dorucenou soudu téhož dne domáhali urcení, že

usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007 je v rozporu se zákonem a se
stanovami a dále, že je neplatné z duvodu, že oblastní snem byl svolán predsedou regionálního
sdružení v rozporu s cI. 6 stanov, dále z duvodu, že se jej úcastnili i lidé, jejichž clenství je
pochybné, a že se na úcasti podílela ta místní sdružení, jejichž clenská základna je pochybná, a
rovnež z duvodu, že samotný klíc (1: 1) zpochybnil možnost zkoumání clenství na místní
úrovni. Konání snemu a jeho výstupy byly napadeny u Smírcího výboru ODS, který však o
návrhu nerozhodl.

Žalovaná namítla nedostatek pravomoci soudu dle ust. § 7 zák.c. 99/1963 Sb.
obcanského soudního rádu (dále jen o.s.r.) a rovnež ve smyslu ust. § 16a zák. c. 424/1991 Sb. o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických
stranách a hnutích), jelikož má za to, že se napadené usnesení netýká skutecností
zapisovaných do rejstríku stran a hnutí. Oblastní rada není statutárním orgánem strany ve
smyslu ust. § 9 zákona o politických stranách a hnutích. Apelovala na oddelenost politických
stran a hnutí od státu, který má právo zasahovat do jejich cinnosti pouze v zákone vymezeném
rozsahu. Dále namítla nedostatek naléhavého právního zájmu na daném urcení. Uvedla, že co
se týce zpusobu svolání Oblastního snemu ODS Praha 5, na tento zpusob svolání sice stanovy
doslova nepamatují, nicméne vycházelo z cI. 7 odst. 6 písmo a) stanov a obecné odpovednosti
regionální rady za cinnost strany mezi dvema snemy.

Soud po provedeném dokazování dospel k následujícímu záveru o skutkovém stavu, o
kterém mezi stranami v podstate nebylo sporu a tento byl rovnež prokazován provedenými
listinnýrni dukazy:

Dne 26.2.2007 se Regionální rada ODS Praha usnesla mimo jiné na tom, že jediným
skutecným rešením situace v Oblastním sdružení ODS Praha 5 je svolání oblastního snemu
v klíci 1:1, uložila predsedovi Regionálního sdružení do konce dubna 2007 takový snem
svolat a schválila úcast clenu oblasti na tomto snemu evidovaných k 31.12.2006 s tím, že
podmínkou je zaplacení clenských príspevku a tím potvrzení svého clenství v ODS
k 31.3.2007, což vyplynulo z listiny nazvané usnesení RR ODS Praha ze dne 26.2.2007.

Dne 12.3.2007 se uskutecnil Oblastní snem ODS Praha 5, což bylo prokázáno zápisem
c. 0l/07 zjednání OS ODS Praha 5 dne 12.3.2007 a usnesením z téhož dne.

Dopisem ze dne 16.4.2007 podal Ing. Laudát a dalších 42 clenu OS ODS pro Prahu 5
návrh na zahájení jednání Smírcího výboru ODS ve veci porušování Stanov ODS Regionální
radou ODS Praha, kterým napadli usnesení RR ODS Praha ze dne 26.2.2007.

Ing. Jan Burgermeister svolal svým dopisem ze dne 10.5.2007 z pozice své funkce
predsedy Regionálního sdružení ODS Praha Oblastní snem ODS Praha 5 na den 23.5.2007
s tím, že se na nem bude volit nové vedení oblasti za podmínek uvedených v usnesení RR
ODS Praha ze dne 26.2.2007.

Oblastní snem ODS Praha 5 (dále jen Oblastní snem) pri svém jednání konaném dne
23.5.2007 se v tajném hlasování usnesl na odvolání celé Oblastní rady ODS Praha 5 (dále jen
Oblastní rada), schválil pocet clenu Oblastní rady na 11 clenu, z toho jeden predseda, 4
místopredsedové a 6 clenu, schválil, že predsedové místních sdružení se budou nadále jednání
Oblastní rady úcastnit jako clenové s poradním hlasem a zrušil usnesení Oblastního snemu ze
dne 24.10.2005, resp. 10.10.2006 týkající se stanovení poctu clenu Oblastní rady. Zvolil
v tajné volbe predsedu Oblastní rady Stanislava Fresla, místopredsedy Jirího Rendla,
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Miroslava Škalouda a Vojtecha Zapletala a cleny Oblastní rady Petra Horáka, Lukáše Herolda,
Helenu Markovou, Jana Matouška, Michala Popka a Petra Valentu s tím, že zbývající
místopredseda bude zvolen na príštím Oblastním snemu. Dále odvolal stávajícího a zvolil
nového zástupce, jeho náhradníka, delegáty Oblastního snemu a jejich náhradníky. Shora
uvedené vyplývá ze zápisu z konání Oblastního snemu dne 23.5.2007 a z žalobou napadeného
usnesenÍ.

Dopisem ze dne 14.6.2007 se Ing. Jirí Vitha domáhal na smírcím výboru ODS vydání
rozhodnutí, kterým by bylo svolání oblastního snemu OS ODS Praha 5 konaného dne
23.5.2007 a usnesení prijatá na tomto snemu prohlášena za neplatná a potvrzena platnost
všech osob v orgánech oblasti a dalších orgánech ODS tak, jak byly zvoleny pred snemem
konaným dne 23.5.2007.

Rozhodnutím Smírcího výboru ODS Praha ze dne 31.8.2007 bylo podání ze dne
16.4.2007 postoupeno k projednání regionálnímu smírcímu výboru ODS Praha. Dopisem ze
dne 17.10.2007 požádali predsedové místních sdružení ODS Barrandov, KošÍre a Újezd
Smírcí výbor o rozhodnutí ve veci žádosti ze dne 16.4.2007 a konstatování neplatnosti
usnesení orgánu zvolených na predmetném oblastním snemu dne 23.5.2007.

Smírcí výbor o návrhu Ing. Jirího Vithy ze dne 14.6.2007 ve lhute 30 dnu vecne
nerozhodl, což soud dovodil z tvrzení žalobcu, která žalovaná nerozporovala.

Ze stanov žalované (dále jen stanovy) soud zjistil, že v cI. 4 nazvaném "Orgány strany"
v bode 2. je uvedeno, že statutárním orgánem strany je výkonná rada, za kterou jedná a
podepisuje predseda nebo výkonnou radou poverený clen výkonné rady. V bode 4. tohoto
clánku se dále uvádí, že na oblastní úrovni je orgánem strany se všeobecnou pusobností
oblastní rada. Za oblastní radu jedná a podepisuje predseda oblastní rady nebo oblastní radou
poverený místopredseda nebo jiný clen oblastní rady. V cI. 6 nazvaném "Oblastní sdružení" je
v bode 6. nazvaném "Oblastní rada" pod písmo k uvedeno, že oblastní rada hospodarí se
svereným majetkem ODS v oblasti a jedná a zavazuje ODS v rozsahu schváleného rozpoctu
oblastního sdruženÍ. V bode 5 tohoto clánku nazvaném "Oblastní snem" se pod písmo c uvádí,
že predseda oblastního sdružení je povinen snem svolat, požádá-li o to písemnou formou
nejméne (pozn. soudu: zrejme uvedeno navíc) minimálne 1/3 clenu oblastní rady nebo
minimálne 1/3 místních sdružení v oblasti, a to do 30 dnu po dorucení žádosti do oblastní
kanceláre; nesvolá-li z jakéhokoliv duvodu predseda oblastní snem, uciní tak bezprostredne
nejpozdeji však do 15 dnu predseda regionálního sdruženÍ.

Informativním výpisem z rejstríku stran a hnutí vedeným Ministerstvem vnitra
s poslední zmenou stanov registrovanou ke dni 19.12.2003 bylo prokázáno, že žalovaná má
v tomto rejstríku jako statutární orgán a zpusob jednání zapsanou výkonnou radu, za kterou
jedná predseda. Dále jsou zde uvedená jména predsedy, místopredsedu a clenu výkonné rady.

Právne zhodnotil soud vec následovne:

Dle ust. § 6 odst. 1 zákona o politických stranách a hnutích strana a hnutí vznikají
registrací nebo na základe skutecností, které ji nahrazují (§ 8 odst. 4 a 6 a § 21). Dle odst. 2
písmo b) bod. 6. a 7. zákona o politických stranách a hnutích k návrhu na registraci prípravný
výbor pripojí krome jiného stanovy (organizacní rád) ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být
uvedeny: orgány vcetne orgánu statutárních, rozhodcích a revizních, zpusob jejich ustavování
a vymezení jejich oprávnení a zpusob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v
jakém rozsahu mohou cinit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní clenové ci pracovníci.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona o politických stranách a hnutích je rejstrík stran a hnutí
vedený ministerstvem verejný seznam, do kterého se zapisují nebo vyznacují zákonem
stanovené údaje týkající se stran a hnutÍ. Jeho soucástí je sbírka listin obsahující stanovy,
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usnesení o ustavení orgánu, usnesení o zmene stanov a usnesení o zrušení strany a hnutí.
Rejstrík stran a hnutí je každému prístupný. Každý má právo do nej nahlížet, porizovat si
kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úrední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis
není proveden. Dle jeho odst. 3 písmo b) se do rejstríku stran a hnutí krome jiného zapisují tyto
údaje: jméno, príjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním
orgánem strany a hnutí nebo jeho cleny, s uvedením zpusobu, jakým jednají jménem strany a
hnutí.

Dle ust. § 20 odst. 1 obcanského zákoníku právní úkony právnické osoby ve všech
vecech ciní ti, kterí k tomu jsou oprávneni smlouvou o zrízení právnické osoby, zakládací
listinou nebo zákonem (statutární orgány). Odst. 2 tohoto ustanovení dále stanoví, že za
právnickou osobu mohou cinit právní úkony i jiní její pracovníci nebo clenové, pokud je to
stanoveno ve vnitrních predpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu
zarazení obvyklé. Prekrocí-li tyto osoby své oprávnení, vznikají práva a povinnosti právnické
osobe jen pokud se právní úkon týká predmetu cinnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o
prekrocení, o kterém druhý úcastník nemohl vedet.

Soud se nejdríve zabýval otázkou své pravomoci ve smyslu ust. § 7 o.s.r., kde se v jeho
odst. 3 uvádí, že jiné veci (než ty stanovené v odst. I a 2 - spory a jiné právní veci, které
vyplývají z obcanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahu) projednávají a
rozhodují soudy v obcanském soudním rízení, jen stanoví-li to zákon. Tímto zákonem je
zákon o politických stranách a hnutích, který ve svém ust. § 16a odst. I uvádí, že dotýká-li se
rozhodnutí orgánu strany a hnutí skutecností vyznacovaných v rejstríku stran a hnutí (§ 9),
muže clen této strany a hnutí do 6 mesícu od prijetí takového rozhodnutí požádat okresní soud
o urcení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Odst. 2 tohoto
ustanovení dále stanoví, že nejde-li o zrušení strany a hnutí, lze návrh podle odstavce I podat,
jen pokud rozhodcí orgán strany a hnutí nevyhovel žádosti clena o zjednání nápravy anebo o
ní nerozhodl do 30 dnu ode dne jejího podání.

Jelikož se dle shora citovaného ustanovení nelze u soudu domáhat urcení neplatnosti
rozhodnutí orgánu strany nebo hnutí, soud rízení v cásti týkající se urcení neplatnosti usnesení
Oblastního snemu ze dne 23.5.2007 v souladu s ust. § 104 o.s.r. prvním výrokem tohoto
rozsudku zastavil (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu CR sp.zn. 28 Cdo 2948/2006 ze dne
30.5.2007).

U druhého žalobního požadavku na urcení, že toto usnesení Oblastního snemu ze dne
23.5.2007 je v rozporu se stanovami a se zákonem, se soud dále zabýval otázkou, zda se
dotýká skutecností vyznacovaných v rejstríku stran a hnutí (§ 9). Tímto rozhodnutím byla
odvolána stávající Oblastní rada Oblastního hnutí ODS Praha 5 a zvoleni noví clenové
Oblastní rady. Vzniká tedy otázka, zda Oblastní rada je statutárním orgánem strany. Kdo je
oprávnen cinit za právnickou osobu právní úkony a je tedy jejím statutárním orgánem, urcuje
ust. § 20 obcanského zákoníku, který odkazuje na zákon o politických stranách a hnutích. Ten
ve svém ust. § 6 odst. 2 písmo b) ponechává urcení statutárního orgánu stanovám
(organizacnímu rádu). Ve stanovách žalovane je v cI. 4 nazvaném "Orgány strany" v bode 2.
uvedeno, že statutárním orgánem strany je výkonná rada, za kterou jedná a podepisuje
predseda nebo výkonnou radou poverený clen výkonné rady. Dále však je v cI. 6 bode 6. písmo
k stanov uvedeno, že Oblastní rada jedná a zavazuje ODS v rozsahu schváleného rozpoctu
oblastního sdružení. Z tohoto ustanovení soud dovodil, že u Oblastní rady, jelikož je orgánem
strany, se jedná o statutární orgán žalované, a nikoliv o cleny strany nebo hnutí, kterí jsou



Pokracování: 5 18 C 173/2007

oprávneni za stranu cinit právní úkony ve smyslu ust. * 6 odst. 2 písmo b) bod 7 druhá pulka
vety zákona o politických stranách a hnutích, prestože tento orgán není ve stanovách prímo
oznacen jako statutární orgán žalované a jako takový zapsán v rejstríku politických stran a
hnutí.

Jelikož byly splneny i další podmínky uvedené v ust. * 16a zákona o politických
stranách a hnutích pro soudní prezkum predmetného usnesení, tj. vcasnost podané žaloby a

nevyhovení žádosti clena o zjednání nápravy rozhodcím orgánem stranem ve lhute 30 dnu ode

dne jejího podání, dospel soud k záveru, že se muže vecí meritorne zabývat. Soud dále uvádí.
že splnení podmínek uvedených v ust. * 16a zákona o politických stranách a hnutích, které je
ustanovením speciálním k ust. § 80 psím. c) o.s.r., je jediným predpokladem pro
projednatelnost žaloby na urcení, zda je rozhodnutí orgánu strany v souladu se zákonem a
stanovami, a není potreba tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem na takovém urcení ve

smyslu ust. * 80 písmo c) o.s.r.

Soud se proto dále zabýval otázkou. zda bylo shora uvedené ustanovení v rozporu se
stanovami a se zákonem. Soud dospel k záveru, že predmetné usnesení Oblastního snemu

ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007 je v rozporu se stanovami. jelikož samotný Oblastní snem byl
svolán v rozporu se stanovami a to konkrétne s cI. 6 bod. 5 písmo c stanov. Tento snem byl
dne 10.5.2007 svolán predsedou Regionálního sdružení na základe usnesení Regionální rady
ze dne 26.2.2007, aniž by byly splneny podmínky uvedené v tomto clánku, a ucinil tak poté,
co byl Oblastní snem rádne svolán jeho predsedou dne 12.3.2007. Soud dospel k záveru, že

pokud byl tento snem svolán v rozporu se stanovami, jsou i výstupy tohoto snemu v rozporu
se stanovami, a proto ve druhém výroku urcil, že predmetné usnesení Oblastního snemu ODS
Praha 5 ze dne 23.5.2007 je v rozporu se stanovami. Soud se s ohledem na zásadu

hospodárnosti a rychlosti soudního rízení již nezabýval dalšími uvádenými duvody rozporu
predmetného usnesení se stanovami odkazujícími na úcast clenu a otázku jejich clenství a
z tohoto duvodu rovnež nevyvodil žádné závery z odborných vyjádrení ze dne 3.1.2006 a
17.2.2006 a také neprovádel žalobou navržené dukazy výslechem svedku a dalšími listinami.

O nákladech rízení bylo rozhodnuto dle ust. * 142 odst. 3 o.s.r. analogicky s tím, že

žalobci byli ve veci v podstate úspešní, prestože bylo rízení cástecne zastaveno z duvodu
nedostatku pravomoci soudu. Náklady rízení žalobcu predstavující odmenu advokáta ve výši
9.000,- Kc dle ust. § 8 vyhl.c. 484/2000 Sb., 4 paušální náhrady dle * 13 vyhl. C. 177/1996 Sb.

po 300,-Kc a zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,- Kc. celkem 11.200,-- Kc.

P o u c e ní: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od dorucení jeho

písemného vyhotovení k Mestskému soudu v Praze prostrednictvím soudu zdejšího.

Nebude-Ii povinnost uložena v tomto rozsudku splnena dobrovolne, lze podat
návrh na výkon rozhodnutí.

V Praze dne 30.5.2008

Mgr. Andrea Pešlová, v.r.
soudkyne
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Městskému soudu v Praze

prostřednictvím 

Obvodního soudu pro Prahu 1
Ovocný trh 14
Praha 1
112 94 

V Praze 9. července 2008

Věc: Odvolání žalobců proti výroku I. rozsudku 

Řízení o určení,  že  rozhodnutí orgánu politické strany „Usnesení oblastního sněmu ODS 
Praha 5 ze dne 23. května 2007“, není v souladu se zákonem a stanovami a o určení, že 
je toto usnesení neplatné

Žalobce: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5, 150 00
b) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03
c) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00
e) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5, 152 00

zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem zapsaným seznamu ČAK pod č. 10960, se sídlem 
Kořenského 15, Praha 5, 150 00

Žalovaný: Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00 Praha 1

DVOJMO

bez příloh

poplatek: nezaplacen 
Odvolání směřuje pouze proti proti procesnímu výroku a nikoliv proti výroku ve věci samé; z tohoto důvodu se odvolatelé  
domnívají, že není zatíženo poplatkovou povinností, viz též ust. poznámky č. 8 k položce 17 přílohy (Sazebníku poplatků)  
k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by nalézací nebo odvolací soud  
dospěl k opačnému názoru, zaplatí odvolatelé poplatek k výzvě.



Ve shora uvedené věci  byl  vydán dne 30.  května  2008 rozsudek,  který  byl  žalobci  doručen dne 1. 
července 2008.

Rozsudek dílem žalobě vyhověl (výroky II. a III.) a dílem řízení zastavil (výrok I.).

Žalobce proti výroku pod bodem I. podává odvolání.

Žalobci se plně ztotožňují s výrokem ve věci samé, proti kterému se neodvolávají. Vzhledem k tomu, že 
žalovaný se odvolává proti výroku ve věci samé, podávají žalobci z důvodů procesní opatrnosti odvolání 
proti výroku o zastavení řízení, aby předešli možnému mimovolnému zmaření pokračování řízení, pokud 
by měl odvolací soud odlišný právní názor na otázku vymezení pravomoci soudů, ale obdobný právní 
názor na rozhodnutí ve věci samé, byť by mělo podle něj mělo být vydáno v jiném procesním režimu.

Žaloba byla postavena na dvou procesních rovinách argumentace. Jednak se žalobce domáhal procesního 
postupu  podle  zvláštního  zákona,  konkrétně  ust.  §  16a  zákona  č.  424/1991  Sb.,  o  sdružování  v 
politických  stranách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jednak  se  domáhal  postupu  podle  obecných 
ustanovení procesních předpisů, konkrétně ust. § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Dvojí  argumentace byla  podložena  rovněž  procesní  opatrností. 
Vzájemný  vztah  těchto  odlišných  procesních  strategií  a  jejich  existence  jsou  vyjádřeny  i  dvěma 
podobnými ale odlišnými návrhy výroku rozsudku. 

Vzájemný vztah  těchto  procesních  postupů  lze  označit  i  jako  vztah  subsidiarity,  kdy  postup podle 
zvláštního  předpisu  předchází  postupu  podle  obecné  normy.  Existuje-li  zvláštní  způsob  ochrany 
subjektivního práva, předchází obecnému způsobu jeho ochrany, který je tímto obvykle vyloučen. Pokud 
nalézací soud dospěl k právnímu závěru, že žalobnímu návrhu svědčí ochrana podle zvláštního právního 
předpisu, jak ostatně žalobci primárně požadovali, nemohl v logice svého postupu postupovat jinak, než 
řízení v rozsahu žalobního nároku uplatněného podle obecných procesních předpisů zastavit.

Vzhledem k tomu, že samotný výrok ve věci samé bude předmětem přezkumu i z hlediska pravomoci 
soudu o věci rozhodovat, tak nelze zcela vyloučit, že odvolací soud dospěje k závěru, že o věci je soud 
oprávněn rozhodovat podle druhé varianty předestřené v původní žalobě. Pokud by k takovému závěru 
dospěl a výrok nalézacího soudu po bodem I. by byl již pravomocný, musel by odvolací soud řízení 
zastavit, byť by se domníval, že původní žaloba byla věcně projednatelná.

Z důvodu předejití této variantě podávají žalobci z procesní opatrnosti odvolání. Žalobci upřednostňují 
variantu  zvolenou nalézacím soudem, ale  pokud by  se  odvolací  soud v  tomto směru neztotožnil  s 
nalézacím  soudem,  musel  by  se  z  důvodu  podaného  odvolání  argumentačně  vyrovnat  i  s  druhou 
variantou založenou na obecné pravomoci soudů rozhodovat spory.

V argumentech vztahujících se projednatelnosti žaloby podle obecných procesních předpisů odkazují 
žalobci  na původní znění  žaloby,  především k doložení  právního zájmu v čl.  III.  žaloby (str.  2),  k 
argumentům v čl. II. větě druhé žaloby (str. 2), k argumentům ve své duplice ze dne 14. března 2008 na 
straně 2 pod čl. II, část první nazvaná „Otázka pravomoci soudů“.

Žalobci navrhují, aby odvolací soud pro případ, že by zrušil nebo změnil žalovaným napadený výrok 
rozsudku  pod  bodem II.,  zrušil  výrok  pod  bodem I.  Pro  případ,  že  by  bylo  dovolání  žalovaných 
zamítnuto, jsou žalobci srozuměni s tím, že jejich procesní odvolání musí být z logiky věci zamítnuto 
rovněž.

žalobci
dle plných mocí
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Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl v predmetné veci rozsudkem c.j. 18 C 173/2007-46 ze dne
30. 5. 2008 (doruceno žalovanému dne 8. 7. 2008) takto:

I. Rízení o urcení, že rozhodnutí orgánu politické strany Obcanská demokratická strana,
IC 16192656, se sídlem Jánský vršek 13. 11800 Praha 1 "Usnesení Oblastního snemu
ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007"je neplatné, se zastavuje.

11. Urcuje se, že rozhodnutí orgánu politické strany Obcanská demokratická strana. 1C
16192656. se sídlem Jánský vršek 13. 118 00 Praha 1 "Usnesení Oblastního snemu
ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007" není v souladu se stanovami.

III. Žalovaný je povinen zaplatil žalobcum do 3 dnu od právní moci tohoto rozsudku
k rukám jejich právního zástupce náklady rízení ve výši 11.200,- Kc.

Proti rozsudku výše uvedenému podává žalovaný v zákonné lhute prostrednictvím svého
právního zástupce toto

odvolání.

Žalovaný napadá tímto odvoláním pouze výroky II. a III. rozsudku, pricemž pochybení soudu
spatruje v duvodech uvedených v § 205 odst. 2 písmo a), písmo c), písmo e) a písmo g) o.s.r.

I.
Nedostatek pravomoci soudu

Soud I. stupne dospel k záveru, ~e Oblastní rada ODS Praha 5 (dále také jen ..oblastní rada ")
je statutárním orgánem Obcanské de!TI0kratické strany (dále jen "ODS'), a to i pres skutecnost,
že tento orgán není ve Stanovách ODS (dále jen "stanovy") jako statutární orgán oznacen a že
ani není jako statutární orgán zapsán v rejstríku politických strana a hnutí dle zákona C.

424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen" zákon o
pol. stranách ").

Na základe tohoto právního záveru soud dovodil, že predmetné usnesení se dotýká
..skutecností vyznacovaných v rejstríku stran a hnutí" ve smyslu § 9 odst. 3 písmo b) zákona o

pol. stranách, v dusledku cehož si prisvojil pravomoc rozhodnout o žalobe veci ve smyslu §
16a zákona o pol. stranách.

Žalovaný nesouhlasí s právním záverem soudu, že oblastní rada je statutárním orgánem ODS
vyznacovaným v rejstríku stran a hnutí. Soucasne tvrdí, že soud nemel pravomoc o veci
rozhodnout a zasáhnout tím do vnitrního života politické strany.

Soud I. stupne dospel k nesprávnému záveru, když oznacil oblastní radu za statutární orgán
strany na základe cI. 6 odst. 6 písmo k) stanov" oblastní rada jedná a zavazuje ODS v rozsahu
schváleného rozpoctu oblastního sdružení. ,.

v § 20 zákona c. 60/1964 Sb., obcanského zákoníku (dále jen .. obcanský zákoník"), rozlišuje
zákonodárce dve skupiny osob oprávnených cinit právní úkony za právnickou osobu:
cleny statutárního orgánu (odst. 1 citovaného paragrafu) a tzv. jiné osoby (odst. 2
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citovaného pangrafu). Za statutární orgán pak zákon výslovne oznacuje pouze osoby
uvedené v odstavci 1:

(/) Právní úkony právnické osoby ve všech vécech éiní ti, kterí k tomu jsou oprávneni smlouvou o zrízení
právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orf!ánv).

(2) Za právnickou osobu mohou cinit právní úkony i jiní její pracovníci nebo clenové, pokud ie to stanoveno ve
vnitfních pfedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zarazení obvyklé. Prekroéí-Ii tyto
osoby své oprávnení, vznikají práva a povinnosti právnické osobe jen poklid se právní úkon týká predmétu
cinnosti právnické osoby ajen tehdy, jde-Ii o prekroéení, o kterém druhý úéastník nemohl vedet.

Žalovaný V souladu s citovaným § 20 obcanského zákoníku a § 6 zákona o pol. stranách ve
svých stanovách výslovne rozlišil statutární orgán a tzv. jiné osoby (v cI. 4 stanov):

CI. 4 odst. 2 stanov výslovne stanoví, že "Statutárním orgánem strany ie vVkonná rada. Za
výkonnou radu jedná a podepisuje predseda nebo výkonnou radou poverený clen výkonné
rady ...

Ze zákona, judikatury i odborné literatury plyne, že "Základni pravidlo je takové, že každá
právnická osoba muže mit statutárni orgán jen jeden, protože s ohledem na jeho pusobnost
(neomezený rozsah) je vylouceno, aby jich mela nekolik. " (srov. Švestka, 1. a kol., Obcanský
zákoník, Komentár, 10. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 186).

CI. 4 odst. 4 stanov vymezuje tzv. jiné osoby, které mohou za ODS cinit v omezeném rozsahu
právní úkony, nejsou však statutárním orgánem ODS: "Na oblastni Úrovnije orgánem strany
se všeobecnou pusobnosti oblastní rada. Za oblastni radu jedná a podepisuje predseda nebo
oblastni radou poverený mistopredseda nebo jiný clen oblastni rady ... Rozsah oprávnení clenu
oblastní rady je vymezen v cI. 6 odst. 6 písmo k) "Oblastni rada hospodarí se svereným
majetkem ODS v oblasti, jedná a zavazuje ODS v rozsahu schválenéJIO rozpoctu oblastního
sdružení. "

Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 278/94 vyplývá, že "Ne;edná-Ii za
obcanské sdruženi statutárni orzán, musi ofJrávneni ;iných clenu nebo zamestnancu vYfJlÝvatze
stanov. "

V rozhodnutí Nejvyššího soudu CR sp. zn. 5 Tdo 1096/2006 soud konstatoval: " ...uzavreni
smlouvy ;inou osobou než statutnim orzánem obchodni sfJolecnosti ;e v obchodnim styku
celkem bežnou waxi, protože k platnosti obchodni smlouvy, jejiž smluvni stranou je obchodni
spolecnost, se nevyžaduje, aby ji vždy uzavrel a podepsal jen statutárni orgán obchodni
spolecnosti, ale muže tak platne ucinit i jiná fyzická osoba, pokud je z urcitého duvodu
oprávnena jednat navenek jménem obchodni spolecnosti" (v tomto prípade oprávnení uvedené
ve stanovách v rozsahu schváleného rozpoctu oblastního sdružení).

Na základe výše uvedeného je patrno, že oblastní rada není statutárním orgánem ODS, a proto
se ve smyslu § 9 odst. 3 písmo b) zákona o pol. stranách ani nezapisuje za do rejstríku stran a
hnutí. Tuto skutecnost potvrzuje i výpis z rejstríku stran a hnutí, ve kterém je pod položkou
Statutární orgán a zpusob jednání uvedeno: Výkonná rada, za kterou jedná predseda.

Z výše uvedených duvodu žalovaný tvrdí, že oblastní rada není statutárním orgánem
politické strany, a proto se ani nezapisuje do rejstríku stran a hnutí.
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Usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007, kterými byli odvolání clenové
Oblastní rady ODS Praha 5 a následne zvoleni noví clenové Oblastní rady ODS Praha 5, se
nedotýkají rozhodnutí orgánu strany vyznacovaných v rejstríku stran a hnutí ve smyslu §
9 zákona o poJ. stranách.

Soud má pravomoc zasáhnout svým rozhodnutím do vnitrního života politické strany pouze v
omezeném rozsahu daném ustanovením § 16a zákona o pol. stranách. Tedy pouze v prípade, že
soud rozhoduje o skutecnostech zapisovaných do rejstríku stran a hnutí. O tento prípad se však
v projednávaném prípade nejedná. Pokud tak soud i presto ucinil, prekrocil svoji pravomoc a
neprípustným zpusobem zasáhl do vnitrního života politické strany. Správne mel rízení ve
smyslu § 104 odst. 1 o.s.r zastavit.

II.

Oblastní snem bvl svolán v souladu se stanovami

Soud dospel k právnímu záveru, že Oblastní snem ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007 (dále jen
"oblastni snem") byl svolán v rozporu se stanovami. Žalovaný s tímto záverem nesouhlasí a
tvrdí, že situaci v Oblastním sdružení ODS Prahy 5, jak byla u soudu prokázána, nebylo možno
rešit jinak, než svoláním oblastního snemu ing. J. Btirgermeisterem, predsedou Regionálního
sdružení ODS Praha, a to na základe rozhodnutí Regionální rady ODS Praha, pricemž tento
postup byl v souladu se stanovami.

V rízení bylo prokázáno, že spory mezi cleny v Oblastním sdružení ODS Prahy 5 (dále jen
"OS ODS Praha 5") trvaly již od roku 2005, avšak žádný z oblastních snemu se této
problematice nevenoval (volba nové oblastní rady, sporné clenství, nesouhlas se stanovením
tzv. stop stavu), ackoliv to mnoho nespokojených clenu požadovalo.

Snem, který se mel zabývat složením Oblastní rady ODS Praha 5 a dalšími problémy, mel dle
príslibu jejího predsedy Františka Laudáta predneseného na jednání Regionální rady ODS
Praha dne 21. 6. 2006, probehnout nejpozdeji do 20. 9. 2006. K tomu však nedošlo (viz dukaz
c. 5). Nedošlo k tomu ani na oblastních snemech konaných následne, pricemž Oblastní rada
ODS Prahy 5 pri stanovování programu snemu konaného 12. 3. 2007 nerespektovala ani
usnesení Regionální rady ODS ze dne 26. 2. 2007 (viz dukaz C. 9 a 15) ukládající vyrešit
složení oblastní rady.

V reakci na spory mezi cleny ODS Praha 5 a na necinnost oblastní rady, po ztroskotání
veškerých snah o smírné vyrešení problému v oblastním sdružení ODS Praha 5 rozhodla
Regionální rada ODS dne 27. 2. 2007 takto: "OS ODS Praha 5 si již dnes neni schopna poradit
sama a zrejme neni ani schopna svolat OS ODS Praha 5 v klici 1: 1 ..... "jediná možnost je:
predseda RS ODS Praha J Burgermeister svolá OS ODS Praha 5 v klici 1: 1, za úcasti clenu
k 31. 12. 2006, kterí budou mit zaplaceny clenské príspevky na rok 2007, a za pomoci
manažerské site probehne OS ODS Praha 5" (viz dukaz c. 14, 15 a 16).

Regionální radou zvolený klíc úcasti clenu na jednání oblastního snemu 1 : I (každý clen je
soucasne oprávneným delegátem oblastního snemu) byl nejdemokratictejším zpusobem, jak
zjistit skutecnou vuli všech clenu Oblastního sdružení Praha 5 a jak zajistit tomuto sdružení
politickou a organizacní stabilitu. Srovnáme-Ii tento klíc se zpusobem stanovení delegátu
predchozích oblastních snemu - 3 delegáti na jedno místní sdružení (viz dukaz c. 8), vyjde
nám, že 3 delegáti zastupovali 44 clenu místního sdružení Smíchov, ale 3 delegáti zastupovali
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i místní sdružení Lochkov, které melo pouze 2 cleny. Klíc použitý na oblastním snemu dne 12.
3. 2007 nebyl klícem reflektujícím pocet clenu jednotlivých místních sdružení (pomerné
zastoupení) a neodpovídal ani praxi v ODS (viz dukaz c. 9).

Z výše uvedeného je patmo, že do sporu mezi cleny OS ODS Praha 5 v situaci, kde již nebylo
možno spoléhat na nalezení konsensu v tomto sdružení, musela zasáhnout vyšší autorita -orgán
na vyšším stupni (regionální rada) zodpovedná za cinnost strany ve smyslu cI. 7, odst. 6, písmo
a) stanov ("Regionální rada má veškerou odpovednost za cinnost strany v období mezi
regionálními snemy"). Rozhodnutí Regionální rady ODS Praha ze dne 26. 2. 2007 o svolání
oblastního snemu bylo rozhodnutím zajištujícím politickou i organizacní stabilitu vnitrního
života politické strany, jeho zámerem bylo obnovit rádnou cinnost strany na této oblastní
úrovni, kterou mela v souladu s cíli strany a na základe stanov zajištovat.

Souhlas s rozhodnutím Regionální rady ODS Praha se svoláním predmetného snemu vyslovili
sami clenové ODS Praha 5, a to v dopisu Místních sdružení ODS Praha 5 (Lipence, Slivenec,
Hlubocepy, Jinonice a Smíchov) ze dne 23. 4. 2007 (viz dukaz c. 13).

Žalovaný zduraznuje, že otázka svolání oblastního snemu predsedou Regionálního sdružení
ODS Praha ing. Janem Btirgermeisterem byla predmetem rízení pred príslušným smírcím
výborem ODS. Regionální smírcí výbor ODS o ní rozhodl dne 11. 9. 2007 takto: "RSV ODS
potvrzu;e platnost poverení lnf!. Jana Biirf!ermeistera, predsedy RR ODS Praha, usnesení RR
ODS Praha 26. 2. 2007 ke svolání Oblastního snemu ODS Praha 5, s odvoláním na stanovy
ODS, cI. 7, odstavec 6, písmeno a) tj. regionální rada má veškerou odpovednost za cinnost
strany v období mezi regionálními snemy)" - viz dukaz C. 17.

Na základe výše uvedených argumentu žalovaný tvrdí, že Oblastní snem ODS Praha 5 ze
dne 23. 5. 2007 byl svolán ing. Janem Biirgermeisterem v souladu se stanovami ODS, jak
potvrdil i príslušný Regionální smírcí výbor ODS, který se touto otázkou zabýval.

III.
Platnost usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 dne 23. 5. 2007

Soud I. stupne dospel k záveru, že " ... pokud byl tento snem svolán v rozporu se stanovami,
jsou i výstupy tohoto snemu v rozporu se stanovami. a proto ve druhém výroku urcil. že
predmetné usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007 je v rozporu se
stanovami. " (viz poslední strana rozsudku).

I v prípade, že by mel soud pravomoc rozhodovat o souladu svolání snemu se stanovami a jeho
záver, že Oblastní snem ODS Praha 5 byl svolán v rozporu se stanovami by byl správný (což
žalovaný odmítá), není správný záver soudu, že v takovém prípade jsou automaticky v
rozporu se stanovami všechna rozhodnutí prijatá na takto svolaném snemu.

Použijeme-Ii v prípade nesprávného svolání oblastního snemu analogii s nesprávným svoláním
valné hromady ve smyslu § 131 zákona C. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, soud v urcitých
prípadech neplatnost usnesení valné hromady i presto nevysloví proto, že tak celí takovému
druhu návrhu spolecníku, kterí fakticky nepocitují jako újmu to, že valná hromada nebyla
svolána rádne, ale snaží se zvrátit dusledky toho, že byli na valné hromade prehlasováni

5



(srov. Štenglová, 1., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentár. 11. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2006, str. 448).

Jak vyplývá z cI. 4 odst. 6 stanov, všechny kolektivní orgány ODS (vcetne oblastního snemu)
..se mohou usnášet za prítomnosti nadpolovicní vetšiny všech svých clenu. K pri;etí usnesení je
treba souhlasu nadpolovicní vetšiny prítomných.

Jak vyplývá z cI. 6 odst. 5 písmo e) stanov, "oblastní snem volí každý druhý rok vetšinovým
hlasováním predsedu, místopredsedu (místopredsedy) a oblastní radu, cleny kontrolní a revizní
komise a smírcího výboru oblasti, volí delegáty regionálního snemu. volí vetšinovým
hlasováním delegáty na celostátní kongres a navrhuje regionálnímu sdružení kandidáty do
výkonné rady, kontrolní a revizní komise a smírcího výboru. "

Z tiskové zprávy ODS a zápisu Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2008 (dukaz c. 22
a 24) vyplývá, že se predmetného oblastního snemu úcastnilo 291 clenu z celkových 550 clenu
s volebním hlasem, tj. 52,9 % všech clenu (tj. nadpolovicní vetšina všech clenu v souladu s cI.
4 odst. 6 stanov), pricemž pro odvolání celé Oblastní rady ODS Praha 5 hlasovalo 274 clenu
z 291 prítomných (tj. nadpolovicní vetšina prítomných clenu v souladu s cI. 4 odst. 6 stanov).
Nový predseda Oblastní rady ODS Praha 5, který byl na tomto snemu zvolen, obdržel 283
hlasu z 291 prítomných, místopredseda Jirí Rendl 277 hlasu z 291 prítomných, Miroslav
Škaloud 278 hlasu z 291 prítomných, Vojtech Zapletal 277 hlasu z 291 prítomných, Helena
Marková 281 hlasu z 291 prítomných, Herold Lukáš 244 hlasu z 291 prítomných, Petr Horák
266 hlasu z 291 prítomných, Jan Matoušek 265 hlasu z 291 prítomných, Michal Popek 270
hlasu z 291 prítomných a Petr Valenta 259 hlasu z 291 prítomných (tj. byli zvoleni v souladu
s cI. 6 odst. 5 písmo e) stanov).

Ostatní usnesení byla na predmetném snemu schválena prítomnými cleny podobne vysokým
poctem hlasu, popr. souhlasnou aklamací.

Žalovaný rovnež zduraznuje, že' všichni žalobci o konání Oblastního snemu ODS Praha 5
vedeli a dokonce byli prítomni jeho konání. Pokud nyní napadají jeho prubeh, pak se snaží
zvrátit dusledky toho, že byli na snemu prehlasováni.

Žalovaný tvrdí, že i v prípade, že by svolání oblastního snemu neprobehlo v souladu se
stanovami ODS, jak tvrdí soud, jsou presto usnesení na snemu prijatá platná a v souladu
se stanovami. Stejného výsledku by totiž bylo docíleno, i kdyby byl oblastní snem svolán
jiným zpusobem.

IV.

Neprezkoumatelnost rozsudku

V souvislosti s formulací výroku II predmetného rozhodnutí ., Usnesení Oblastního snemu ODS
Praha j ze dne 23. 5. 200 není v souladu se stanovami" žalovaný upozornuje, že z tohoto
výroku není patmo, zda jsou pod pojmem usnesení mínena všechna na snemu prijatá usnesení
oblastního snemu, nebo pouze ta, která se týkala odvolání clenu oblastní rady a volby nových
clenu oblastní. rady, popr. jen nekterá z nich.

Dle § 16a zák. o pol. stranách je dána pravomoc soudu jen k posouzení takových rozhodnutí,
která se dotýkají skutecností vyznacovaných v rejstríku stran a hnutí (§ 9). Pokud by byla
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oblastní rada statutárním orgánem ODS, pak by mel soud pravomoc prezkoumávat pouze
soulad se stanovami takových usnesení oblastního snemu, která se týkala složení oblastní rady.
Nikoliv dalších na snemu prijatých usnesení bez ohledu na zpusob jejich prijetí.

Soud rozhodl, že "Rozhodnutí orgánu politické strany ..... Usnesení Oblastního snemu ODS
Praha 5 ze dne 23. 5. 2007" není v souladu se stanovami". Zalovanému není zrejmé, která
usnesení prijatá na snemu nejsou v souladu se stanovami. Osm z deseti usnesení obsažených
v dokumentu "Usnesení oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23. 5. 2007" se netýkala
složení Oblastní rady ODS Praha 5 (viz usnesení pod body 1, 2, 4, 5, 6, 8 a 9), a proto o
nich soud I. stupne nemohl kvuli nedostatku pravomoci vubec rozhodovat.

Tím, že soud užil slovního spojení " usnesení oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne 23. 5.
2007", aniž by toto ci tato usnesení jakkoliv konkretizoval, popr. se vyporádal s temi
usnesení oblastního snemu, která se netýkala složení Oblastní rady ODS Praha 5, není
možno predmetný výrok jednoznacne interpretovat. Tato výkladová nejednoznacnost
zpusobuje zmatecnost a neprezkoumatelnost rozhodnutí a je základem odvolacího
duvodu dle § 205 odst. 2 písmo c) o.s.r.

V.

Nedostatek aktivní le2itimace žalobce M2r. Lukáše Petríka

Zalovaný upozornuje na skutecnost, že dle § 16a odst. 1 zákona o pol. stránách:

(/) Dotýká-li se rozhodnutí orgánu strany a hnutí skutecností vyznaéovaných v rejstríku stran a hnutí (§ 9). muže
clen této strany a hnutí do 6 mésícll od pr(jetí takového rozhodnutí po:'ádat okresní soud o uréení. zda je
takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

Jak vyplývá ze sdelení Boleslé;1vaAltnera, regionálního manažera ODS Praha povereného
výkonem funkce oblastního manažera ODS Praha 5, žalobce Mgr. Lukáš Petrík, bytem
Sídlište 423, Nový Knín, ukoncil své clenství v OS ODS Praha 5 nezaplacením clenského
príspevku na rok 2008 ke dni 31. 3. 2008, což znamená, že od 1. 4. 2008 není clenem ODS
(viz cI. 3 odst. 4 písmo a stanov .clenství ve strane zaniká nezaplacením príspevku ve stanovém
termínu ").

Zpusobilost být úcastníkem rízení patrí k podmínkám rízení (§ 19 o.s.r.). Soud je proto povinen
tuto podmínku zkoumat nejen po zahájení rízení (§ 114 odst. 1 o.s.r.), ale kdykoliv za rízení (§
103 o.s.r.).

Jelikož žalobce Mgr. Petrík pozbyl svou aktivní legitimaci založenou na clenství v ODS,
dopustil se soud I. stupne pochybení, pokud tuto skutecnost nezohlednil pri svém rozhodování.

Nedostatek zpusobilosti být úcastníkem rízení je neodstranitelným nedostatkem
podmínky rízení, pro který je treba rízení zastavit (§ 104 odst. 1 o.s.r.), pricemž dospeje-Ii
soud k záveru, že není dána jeho pravomoc k rizení dle § 7 o.s.r., zastaví rizení.
Nezkoumá již, zda jsou splneny další podmínky rizení pred soudem, nebot toto zkoumání
mu pro nedostatek pravomoci již neprísluší (viz Právní rozhledy 7/1996 str. 338).

Príloha k tomuto podání: kopie potvrzení regionálního manažera ODS Praha Boleslava Altnera ze dm: 17.7.2008
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VI.

Nákladv rízení

Soud uložil žalovanému povinnost nahradit žalobcum náklady v plné výši, tj. 11.200,- Kc.
V oduvodnení rozsudku soud uvedl, že "o nákladech rízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142
odst. 3 o.s.r. analogicky s tím, že žalobci byli ve veci v podstate úspešní, prestože bylo rízení
cástecne zastaveno z duvodu nedostatku pravomoci soudu" a proto priznal žalobcum náhradu
nákladu rízení v plné výši.

Jak vyplývá ze zásad, na kterých je založeno rozhodování o náhrade nákladu rízení ve smyslu §
142 odst. 3 o.s.r., neúspech v nepatrné cásti je treba posoudit s ohledem na povahu predmetu
rízení a na výsledek sporu.

Žalovaný nesouhlasí s tímto výrokem soudu, nebot žalobci neuspeli v 50 % cásti svého
požadavku. Na základe toho se žalovaný domnívá, že soud 1. stupne mel pri urcení výše
nákladu vycházet z § 142 odst. 2 o.s.r., tj. jestliže byl úspech a neúspech obou úcastníku (stran)
stejný, soud rozhodne, že žádný z úcastníku nemá právo na nákladu nákladu rízenÍ.

VII.

S ohledem na výše uvedené skutecnosti žalovaný trvá na svém názoru, že projednání žaloby
nespadá do pravomoci obecných soudu a

navrhuje,

aby Mestský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 5. 2008, sp.
zn. 18 C 173/2007-46, ve smyslu § 219a odst. 1, písmo a), b) o.s.r. zrušil, ve smyslu § 221
odst. 1, písmo c) o.s.r. rízení zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.r.) a soucasne priznal žalovanému
náhradu nákladu rízení pred soudy obou stupnu (pred soudem 1. stupne ve výši 11.781,- Kc
(9.000,- Kc dle § 8 vyhl. c. 484/2000 Sb. a 3 paušální náhrady dle § 13 vyhl. 177/1996 Sb.,
vcetne 19 % DPH), pred odvolacím soudem výši 12.424,- Kc (9.000,- Kc dle § 8 vyhl. c.
484/2000 Sb., 2 paušální náhrady dle § 13 vyhl. 177/1996 Sb., vcetne 19 % DPH, a zaplacený
soudní poplatek ve výši 1.000,- Kc).

V prípade, že se odvolací soud ztotožní s výše uvedenými závery žalovaného, žalovaný ve
smyslu § 211 a § 115a o.s.r. souhlasí, aby odvolací soud rozhodl bez narízení jednání pouze na
základe predložených listinných dukazu.

V Praze dne 22. cervence 2008

Obcanská demokratická strana
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Městskému soudu v Praze

prostřednictvím 

Obvodního soudu pro Prahu 1
Ovocný trh 14
Praha 1
112 94 

V Praze 13. srpna 2008

Ke sp. zn.: 18 C 173/2007

Věc: vyjádření žalobců k odvolání žalobce 

Řízení o určení,  že  rozhodnutí orgánu politické strany „Usnesení oblastního sněmu ODS 
Praha 5 ze dne 23. května 2007“, není v souladu se zákonem a stanovami a o určení, že 
je toto usnesení neplatné

Žalobce: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5, 150 00
b) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03
c) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00
e) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5, 152 00

zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem zapsaným seznamu ČAK pod č. 10960, se sídlem 
Kořenského 15, Praha 5, 150 00

Žalovaný: Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00 Praha 1

zastoupená JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2

DVOJMO

bez příloh



Ve shora uvedené věci byl vydán nalézacím soudem dne 30. května 2008 rozsudek a žalovaný proti němu 
podal dne 23. července 2008 odvolání. Žalobce se tímto vyjadřuje k tomuto podanému odvolání.

Odvolání je argumentačně vystavěno na několika samostatných právních závěrech. Žalobce se k nim 
vyjadřuje postupně v logice struktury odvolání žalovaného.

K oddílu I. odvolání (tvrzený nedostatek pravomoci soudu)

Prvním z nich je žalovaným tvrzená absence pravomoci soudu o věci vůbec rozhodovat, přičemž tento 
závěr je odvozen z jiného právního závěru, že rozhodnutí, jehož soulad se stanovami byl zkoumán, se 
dotýká skutečností, které se zapisují do rejstříku stran a hnutí. Konkrétně jde o to, zda je Oblastní rada 
statutárním orgánem, který by měl být jako takový zapsán do rejstříku stran a hnutí, jak tvrdí žalobce, 
nebo nikoliv, jak tvrdí žalovaný. Žalovaný popírá už samotnou teoretickou možnost plurality statutárních 
orgánů.

Žalovaný  se  odvolává  na  jeden  teoretický  závěr  odborné  literatury  a  dále  zařazuje  Oblastní  radu 
žalovaného do kategorie  „jiných pracovníků nebo členů“.  Dle názoru žalobce je tento závěr vadný. 
Citovaný teoretický závěr je dle něj nesprávný a v teorii naopak ojedinělý. Naopak jiné teoretické doktríny 
připouštějí existenci plurality statutárních orgánů, a to jak pluralitu vertikální tak pluralitu horizontální 
(např. Plíva, Stanislav: Právní jednání podnikatele In: Právo a podnikání č. 8, rok 1993 str. 7.). Dokonce i ze 
znění zákona, tak jak jej cituje sám žalovaný, lze dovodit existenci plurality statutárních orgánů, protože 
příslušná právní věta používá pojem „statutární orgány“ v množném čísle, které je logicky přiřazeno k 
pojmu „právnická osoba“ v jednotném čísle.  Také jiná ustanovení zákonů výslovně hovoří  pluralitě 
statutárních orgánů, např. ust. § 133 odst. 1 obchodního zákoníku, které definuje možnou existenci více 
jednatelů. Neexistuje naopak žádné ustanovení platného práva, které by zakazovalo pluralitu statutárních 
orgánů jedné právnické osoby. Stejně tak neexistují žádné důvody domnívat se, že by právní úprava 
existence politických stran stanovila právní režim odlišný od jiných režimů osob soukromého práva.

Stejně tak nelze dát za pravdu úvaze žalovaného tkvící v tom, že statutární orgán je pouze takový orgán, 
který  má  neomezený  rozsah  působnosti.  Zákon,  konkrétně  ust.  §  20  odst  1  občanského  zákoníku 
použitím  pojmu  „ve  všech  věcech“  nevyjadřuje  neomezenou působnost,  ale  právě  naopak  obecné 
oprávnění  ke  všem úkonům v  rámci  působnosti,  která  může  být  vyjádřena  jako  úplná  nebo  dílčí. 
Argument o neomezeném rozsahu působnosti neobstojí ve světle skutečnosti, že v případě žalovaného je 
naopak působnost výkonné rady, která je jako jediná jako statutární orgán označena, fakticky omezena 
tím, že rozhodování o mnoha právních úkonech je svěřeno výhradně orgánům jiným (ust. čl. 4 odst. 3 až 
6 stanov žalovaného); v českém soukromém právu je naopak omezení pravomoci statutárních orgánů a 
podmínění některých úkonů jinou právní skutečností jevem velmi běžným. Velmi pregnantně jsou otázky 
zákonných nebo i smluvních omezení jednání statutárních orgánů popsány v odborné literatuře, která 
také připouští jejich pluralitu (např.: Jeřábková, Lenka: K jednání právnických osob prostřednictvím statutárních  
orgánů. In: Daně a právo v praxi, číslo 9 str. 49 rok 2003).

Základním definičním rysem statutárního orgánu je  naopak to,  že  nevyjadřuje  vztah zastoupení,  ale 
prvotní vytváření vůle právnické osoby. Etymologicky vzato je pojem „statutární orgán“ pojmem, který je 
odvozen od pojmu „statut“, tedy od pojmu, jehož významem je základní normativní dokument, kterým 
právnická osoba upravuje své vnitřní poměry i vnější vztahy, tedy v tomto případě stanovami žalovaného. 
Pokud stanovy přímo stanoví, že „oblastní rada jedná a zavazuje ODS“ (čl. 6. odst. 6 písm. k.), tak tato 
věta má normativní dopad mimo jiné takový, že oblastní rada je statutárním orgánem. Právo České 
republiky je vystavěno na materiálním posuzováním právních skutečností, pokud tedy stanovy výslovně 
označují jako statutární orgán pouze jeden orgán, ale pokud svěřují stejnou funkci více orgánům, nelze 
než dojít k závěru, že statutárních orgánů je více. Ostatně i zákon (§ 20 odst. 1 občanského zákoníku) 
definuje  statutární  orgán jako orgán,  který  je  oprávněn cosi  činit  a  nikoliv  jako orgán,  který  je  tak 



explicitně označen.

Skutečnost absence zápisu v rejstříku stran a hnutí nemá z hlediska práva konstitutivní význam. 

Pokud žalovaný zařazuje oblastní radu a skutečnost, že „oblastní rada jedná a zavazuje ODS“ pod ust. 
§ 20 odst. občanského zákoníku, je to úvaha věcně vadná a to z několika důvodů. V ust. § 20 odst. 
občanského zákoníku je  definován specifický způsob zastoupení,  který může být definován vnitřním 
předpisem nebo jinou právní skutečnosti (obvyklým pracovním zařazením). V tomto případě se jedná o 
zastoupení a nikoliv o prvotní vytváření vůle právnické osoby. Zatímco odst. 1 výslovně popisuje prvotní 
vytváření vůle slovy  „Právní úkony.......činí ti, kteří...“, tak odst. 2 vytváří za pomocí slov  „Za právnickou  
osobu mohou činit...“ vztah zastoupení (reprezentace) tedy jednání jiného subjektu za jiný. Oblastní rada 
není samostatný subjekt práva a nemůže tedy nikoho zastupovat, stejně jako jím není například výkonná 
rada. Oblastní rada není ani „pracovníkem“ žalovaného a ani jeho „členem“ ani srovnatelným subjektem. 
Pochopení kvalitativního rozdílu mezi vztahem zastoupení  a  vytvářením vůle,  které  je  v  současném 
platném právu zásadní, vede naopak k závěru, že oblastní rada nikoho nezastupuje, ale je orgánem, který 
je  oprávněn  činit  právní  úkony  právnické  osoby,  tedy  orgánem statutárním.  K  tomu  je  zapotřebí 
poznamenat, že stanovy (statut) nejsou vnitřním (organizačním) předpisem (tedy aktem řídící pravomoci), 
ale  normativním  dokumentem,  který  jeho  původce  zavazuje  i  navenek.  Z  uvedeného  tedy  plyne 
nesprávné podřazení oblastní rady pod ust. § 20 odst. 2. občanského zákoníku.

Co se týče odkazů žalobce na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu, tak jejich meritum 
se k projednávanému problému přímo nevyjadřuje. Rozsudek Vrchního soudu v Praze 5 Cmo 278/94 je 
navíc podroben odborné kritice (Pelikánová, Irena:  Komentář k § 272 zák. č. 513/1991 Sb.  In.: ASPI – 
Původní nebo upravené texty ASPI, (ASPI ID: LIT17463CZ)),  podle které má argumentace značné 
mezery ve výkladu ust. § 20 občanského zákoníku. V rozsudku Nejvyššího soudu 5 Tdo 1096/2006, který 
byl vydán trestním senátem v trestní věci, se navíc hodnotila otázka viny a zavinění z hlediska trestního 
práva a obvyklosti určité činnosti.

Žalovaný také svou argumentaci ohledně nedostatku pravomoci soudu samostatně podpořil rozvedením 
principu oddělení politických stran od státu a zákazu zásahu do jejich činnosti  jinak než na základě 
zákona. Tato interpretace je ovšem založena na nesprávném pochopení celé věci. V dané věci si stát 
neosobuje právo zasahovat do vnitřního života politické strany. V dané situaci soud rozhoduje spor mezi 
členy strany a stranou jako takovou. Předmětem sporu není, jestli se představa státu uplatní v životě 
politické strany, ale právní povaha (soulad se stanovami) jedné právní skutečnosti, která je mezi členy 
sporná. Existence veřejné soudní arbitrability takových sporů je dána skutečností,  že strany podléhají 
jurisdikci státu, ve kterém vyvíjejí činnost. Právo v právním státě nelze vykládat tak, že existuje prostor, v 
jakém je právem stanovená norma nevynutitelná. Pokud stát ukládá politickým stranám povinnost se řídit 
právem, musí existovat  i  mechanizmus jak dodržení  takové normy zajistit.  Princip oddělení státní  a 
stranickopolitické moci je naznačen v ust. čl 20 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a stanoven 
zákonem, konkrétně ust. § 3 odst. 1,  které stanoví že:  „Státní orgány mohou do jejich postavení  a činnosti  
zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.“. Žalobním plněním se ovšem nezasahuje ani do postavení 
ani do činnosti strany, které jsou nedotčeny. Plněním, které si prostřednictvím veřejné moci, žalobci (a 
nikoliv stát) na úkor žalovaného vynucují, je konstatování nesouladu se stanovami, přičemž následky této 
skutečnosti jsou ponechány opět plně v kompetenci žalovaného a na jeho zralé úvaze. Je třeba zdůraznit, 
že soudním rozhodnutím si stát nepřisvojuje nic, ale pouze vynucuje práva jiných osob nikoliv ke svému 
prospěchu ale k jejich ochraně.

Kromě  ustanovení  citovaných  v  předchozím  odstavci  existuje  totiž  ještě  ustanovení  čl.  22  Listiny 
základních práv a svobod, které stanoví, že  „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a  
používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“. Také existuje 
ustanovení čl. 5 Ústavy, které stanoví, že „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné  
soutěži  politických  stran  respektujících  základní  demokratické  principy  a  odmítajících  násilí  jako  prostředek  k  
prosazování  svých  zájmů.“.  Z obou ustanovení  plyne ústavní  imperativ  k  ochraně svobodné soutěže  a 



ochrany demokratických principů. Právo nelze dle žalobců vykládat tak, že díky principu oddělení veřejné 
a stranickopolitické moci by byla oslabena povinnost státu vynutit si  na aktérech politických procesů 
dodržování jejich základních pravidel.  Žalobci se nedomáhají  právě ničeho jiného než ochrany práv 
vyplývajících z posledně citovaných ustanovení. Zákonný a Listinný zákaz ingerence státu do činnosti 
politických stran  najde  své  uplatnění,  především v  situacích,  kdy  orgány  veřejné  moci  se  domáhají 
jakýmkoliv postupem zásahu do svobodné činnosti  a  soutěže  v  rámci politických stran, ale nelze je 
aplikovat tehdy, kdy se státní orgán ničeho nedomáhá, ale jiní  členové strany hledají  ochranu svých 
politických práv garantovaných Ústavou i Listinou u nezávislého soudu. Skutečnost, že soud je i orgánem 
státu nehraje v tomto případě roli, protože soud sám nevytváří vůli zasáhnout ale vydává rozhodnutí v 
prostoru  vymezeném sporem (žalobou)  na  základě  neutrálních  kritérií  práva,  které  zavazuje  stejnou 
měrou obě strany sporu.

I  jiné  subjekty  soukromého  práva  požívají  ochrany  před  zásahem státu.  To  platí  i  o  obchodních 
společnostech, nadacích, církvích apod. Tato ochrana je dovozena z různých ustanoveních Ústavy či 
Listiny (ochrana víry, majetku apod.), popřípadě dále rozváděna zákonem. Ve všech případech ale nikdy 
není porušení práva při naplňování základní funkce těchto subjektů vyňato z jurisdikce soudů státu, ale 
naopak  soudem je  vždy  poskytnuta  ochrana  právům,  která  jsou  a  mají  být  chráněna,  ať  už  je  to 
rozhodnutí neplatnosti valné hromady na základě žaloby akcionáře nebo ochrana nadačního jmění.

Zákon je samozřejmě možné vyložit různě. Žalovaný podává ve svém odvolání jeden z možných výkladů. 
Dle názorů žalobců je ale nutné právo vyložit tak, aby plnilo své funkce a očekávání, které na ně klade 
mimo jiné i  Listina a Ústava, včetně požadavku čl  4 Ústavy, že základní práva a svobody jsou pod 
ochranou soudní moci. Napadené rozhodnutí tak dle názoru žalobců bylo formálně i věcně správné.

K oddílu II. odvolání (tvrzený soulad svolání se stanovami)

Podle  žalovaného  je  svolání  sněmu  platné.  Smyslem  stanov  je  upravit  pravidla  tak,  aby  politická 
vnitrostranická soutěž probíhala regulérně. Jedním z principů stanov je i  princip delegace moci zdola 
nahoru. Obecná pravomoc jednotlivých úrovní stranických orgánů mezi sněmy se tak vztahuje právě k té 
úrovni, k jaké je vztažena, a nepřipouští svévolný přesah do jiných úrovní, jak se stalo v žalovaném 
případě. Je třeba navíc nezbytné zdůraznit, že v tomto případě existovalo řešení politického sporu na 
oblastní úrovni a regionální zásah byl tak zásahem ve prospěch jedné ze stran. Pravomoc dosavadního 
předsedy ke svolání byla zachována a nebyl využit institut menšinové žádosti o svolání sněmu. To, že 
předseda nesvolával sněm, nebylo porušením stanov a je možné to interpretovat jako součást legitimní 
politické strategie směřující k uklidnění situace v oblasti poskytnutím času na politické jednání zvyšující 
šanci na dohodu. Zásah z regionální úrovně neměl tak své věcné opodstatnění,  které by mohlo být 
založeno  pouze  jako  jediné  možné  řešení,  ale  byl  naopak  krokem k  upřednostnění  jedné  ze  stran 
politického sporu způsobem, který nemá se  svobodnou regulérní  politickou soutěží  nic  společného. 
Existovala by i jiná možná cesta zásahu shora, jako namátkou odebrání licence všem subjektům v oblasti 
a vytvoření nutnosti nové registrace všech členů a následného nového navolení všech orgánů. Jinou 
variantou by byl aktivní přístup kontrolních orgánů v přezkumu pochybného členství apod. Tyto zákonné 
mechanizmy ovšem užity nebyly a tvrzená nezbytnost zvoleného postupu je tak velmi problematická a v 
přísném testu práva dle žalobců neobstojí.

Pokud by odvolací soud dospěl k závěru, že svolání bylo učiněno po právu, musel by se tak jako tak 
vyrovnat  z  dalšími  žalobou  uplatněnými  důvody  pro  podání  žaloby,  které  nalézací  soud z  důvodů 
procesní ekonomie nezkoumal. Důkazy k jejich zjištění byly navrženy v řízení před nalézacím soudem 
jsou tedy proveditelné i v odvolacím řízení, popřípadě po vrácení věci zpět k nalézacímu soudu.

K oddílu III. odvolání (tvrzený soulad rozhodnutí se stanovami)



Žalovaný tvrdí, že pokud by soud dospěl k závěru, že sněm byl svolán v rozporu se stanovami, nezakládá 
to nezbytně neplatnost usneseni vzešlého ze sněmu, protože porušení stanov je třeba hodnotit v kontextu 
s jinými chráněnými hodnotami a nikoliv izolovaně, což dokládá analogickým odkazem na rozhodnutí o 
zrušení valné hromady. K tomu žalobce dodává, že se domnívá, že nelze funkčně oddělit porušení stanov 
při svolání a porušení principů politické soutěže, která má být stanovami zaručena. Tvrdí a v řízení z 
důkazů vyplynulo, že porušení stanov při svolání bylo učiněno a provedeno tak, aby výrazně favorizovalo 
jednu  stranu  politického  sporu  oproti  jiné,  přičemž  rozhodnutí  tohoto  sporu  nebylo  v  souladu  se 
svobodnou politickou soutěží, ale podle vůle jiné vnější moci, aniž by takový postup měl oporu v právu. 
Žalovaní popírají, že by sněm dopadl stejně, pokud by byl svolán regulérně a za předchozího vyřešení 
sporných otázek ohledně členství některých osob.

Pokud by odvolací soud dospěl k závěru, že sněm se konal po právu, musel by se tak jako tak vyrovnat z 
dalšími žalobou uplatněnými důvody pro podání žaloby, které nalézací soud z důvodů procesní ekonomie 
nezkoumal. Důkazy k jejich zjištění byly navrženy v řízení před nalézacím soudem jsou tedy proveditelné 
i v odvolacím řízení, popřípadě po vrácení věci zpět k nalézacímu soudu.

K oddílu IV. odvolání (tvrzená nepřezkoumatelnost rozsudku)

Žalobce se rozhodně neztotožňuje s tvrzenou nepřezkoumatelností napadeného rozsudku. Napadené 
rozhodnutí bylo jedno, byť rozhodovalo o více skutečnostech. Funkčně nelze jednotlivé výroky oddělit 
podléhají  tedy  přezkumu jako celku,  protože se  napadené rozhodnutí  jako celek dotýká skutečností 
zákonem  stanovených,  přičemž  zákonem použitý  pojem  „dotýká“  lze  vztáhnout  logicky  k  celému 
napadenému rozhodnutí, včetně všech jeho bodů. Ostatní výroky napadeného rozhodnutí měla procesní 
povahu vztahující se k meritu napadeného usnesení a jejich zrušení je tak logické. Žaloba byla podána 
proti jednomu usnesení (rozhodnutí strany). Tak byla projednána a bylo o ní rozhodnuto jako o celku. Po 
celou dobu řízení funkční integritu napadeného rozhodnutí nikdo nezpochybnil, včetně nalézacího soudu 
a žalovaného. Pokud uplatňuje žalovaný tento odvolací důvod nyní, činí tak krajně formalisticky a zjevně 
účelově bez opodstatněného důvodu. 

Věcně i  formálně vzato je rozhodnutí nalézacího soudu naopak velmi dobře přezkoumatelné a zcela 
odůvodněné a mimořádně srozumitelné.

Pokud by odvolací soud dospěl k závěru, že tento důvod je uznatelný, tak je tato vada odstranitelná 
pouhou změnou rozsudku, protože výtka nesměřuje k meritu věci a povaze sporu. 

K oddílu V. odvolání (tvrzená nedostatečná aktivní legitimace)

Toto nové tvrzení a nový důkaz, který se žalovaný pokouší provést, nelze dle názoru žalobce v odvolacím 
řízení provést s ohledem na princip koncentrace řízení v nalézacím prvoinstančním řízení. Nelze vytýkat 
nalézacímu soudu, že nevzal v úvahu skutečnost, kterou žalovaný ani netvrdil, natož dokazoval. Pokud by 
se odvolací soud chtěl touto námitkou věcně zabývat, tak žalobci dodávají, že aktivní legitimaci je třeba 
zkoumat k okamžiku podání žaloby. Zákon stanoví, že člen má právo požádat okresní soud. Členství ke 
dni podání žaloby (požádání) nikdo nezpochybňuje. Zákon nestanoví podmínku trvání členství po dobu 
celého řízení, to by platilo, pokud by zákon použil dikci, že člen se může domáhat. Bylo by to i v rozporu 
s účelem přezkumu, protože mnohdy politické strany samy rozhodují o tom, kdo je jejich členem. Pokud 
by úvaha žalovaného byla správná, mohly by se politické strany obdobným žalobám bránit vyloučením 
žalobců, což by bylo z hlediska zákonem chráněného zájmu na soudní ochraně absurdní.

Smyslem řízení je ochrana existence politické soutěže a zákonnosti procesů v politických stranách. V 
období, které je předmětem soudního přezkumu nepochybně žalobce sub b) byl členem strany a pokud 
byla postupem žalovaného porušena jeho práva účast v regulérní soutěži, není důvod mu upřít žaloobní 



právo, pokud během řízení přestane být členem žalovaného. Právní subjektivitu jako předpoklad obecné 
způsobilosti být účastníkem řízení nikdo nezpochybňuje. 

Navíc žalovaný nesprávně zaměňuje pojmy „absence aktivní legitimace“ a „procesní nezpůsobilost“, a 
proto nelze takovému odvolacímu důvodu podle názoru žalobce vyhovět.

K oddílu VI. odvolání (náklady řízení)

Žalobci se domnívají,  že byli  plně úspěšní.  Procesní opatrnost formulací dvou způsobu jak vyhovět 
žalobě, byla dle nich namístě a žalovanému nezpůsobila vyšší náklady a ani nepředstavuje jeho úspěch ve 
věci.

Naopak výrok o nákladech byl vůči žalovanému velmi shovívavý, protože náklady byly vypočteny, jako 
kdyby žalobce byl pouze jeden. Vzhledem k počtu žalobců zastoupených jedním advokátem by měly být 
náklady na zastoupení vypočteny nikoliv ve výši 9000,-Kč, ale ve výši 11.700,-Kč. Žalobce si proti tomuto 
výroku nepodával odvolání, protože nepovažoval za smysluplné zatěžovat soud touto otázkou a také 
proto, že skutečně v souvislosti se zastoupením většího počtu žalobců nestoupla nákladovost zastoupení.

K možnosti rozhodnout bez jednání

Žalovaný navrhuje, aby soud rozhodl bez jednání, pokud se ztotožní s jeho závěrem. Tuto podmíněnou 
žádost považuje žalobce za nelogickou, protože soud rozhodující v senátu si nemůže o věci učinit úsudek 
o správnosti návrhu ve věci samé bez jednání dříve než, k tomu jsou splněny zákonné předpoklady, tedy 
souhlas obou stran. Pokud je souhlas jedné ze stran podmíněn výsledkem takové úvahy nelze tuto úvahu 
rozumně provést. 

Žalobce s rozhodnutím bez jednání nesouhlasí.

Nad rámec jednotlivých důvodů žalobci  dodávají,  že  považují  rozhodnutí  soudu za  obdivuhodné a 
právně významné mimo jiné i proto, že v důsledku právní argumentace žalovaného, který odmítá věcnou 
podstatu sporu, měl dostatek faktického prostoru k tomu, aby se věcí nezabýval. Skutečnost, že soud 
správně pochopil svou roli uloženou mu čl. 4 Ústavy a nevyužil bezúčelného formalizmu k tomu, aby se 
věcí nemusel zabývat, nelze než považovat za příkladnou a chvályhodnou.

S ohledem na uvedené, navrhuje žalobce, aby odvolací soud odvolání zamítl a rozhodnutí nalézacího 
soudu potvrdil. Dále navrhuje, aby soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení.

žalobci 
dle plných mocí

Pavel Uhl
advokát
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Ke sp. ZD. 18 C 173/2007

Mestskému soudu v Praze

prostrednictvím

Obvodního soudu pro Prahu 1
Ovocný trh 14
11294 Praha 1

Žalobci:

Zastoupeni:

a) Ing. Jirí Vitha, bytem Lamacova 862, 15000 Praha 5
b) Mgr. Lukáš Petrík, bytem Sídlište 423, 262 03 Nový Knín
c) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U lesa 289/9, 14200 Praha 4
d) Petr Stejs~al, bytem Brichtova 816, 152 00 Praha 5

, ,

Pavlem Uhlem, a~vokátem
se sídlem Korenskeho 15, 150 00 Praha 5

Žalovaný:

Zastoupen:

Obcanská demokratická strana
IC 16192656

se sídlem Jánský vršek 13

JUDr. Petrem Tomanem, aMóKátem
advokátní kancelár TO MAN, OEVÁTÝ & PARTNERI

se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2

Doplnení odvolání
proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1
ze dne 30. S. 2008, c.j. 18 C 173/2007-46

dvojmo
príloha dle textu

JUDr.-Petr TOMAN
adl'okáf

tAK C. 0685

Tro(anova 12. 120 00 Praha 2
Tel.: ii4 918 490-1. fax: 224 920468
IC: 42426570 DIC: CZ620303J890

IC: 42 42 65 70, DIC: CZ6203031S90, císlo Úctu: 4200111037 /6S00, Volksbank CZ, a. s., Valentinská 20/10, Praha I
IBAN: CZOS6S00000000111037, B1C(SWIFT): VBOECZ2X



Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl v predmetné veci rozsudkem c.j. 18 C 173/2007-46 ze dne
30.5.2008 (doruceno žalovanému dne 8.7.2008).

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dne 23. 7. 2008 odvolání, ve kterém namítal nedostatek
pravomoci soudu vec projednat a rozhodnout ve smyslu § 7 odst. 3 zákona c. 99/1963 Sb.,
obcanského soudního rádu, ve spojení s § 16a zákona c. 424/1991 Sb., o sdružování v

f politických stranách a v politických hnutích (dále jen" zák. o pol. stranách H). Toto tvrzení
oduvodnil tím, že oblastní rada není statutárním orgánem ODS a nezapisuje se do rejstríku
stran a hnutí ve smyslu § 9 odst. 3 písmo b) zák. o pol. stranách.

Tomuto názoru žalovaného svedcí nejen výklad príslušných právních norem, názory uvedené
v odborné literature a platná judikatura vyšších soudu, nýbrž i právní názor Ministerstva
vnitra CR (viz príloha k tomuto podání).

Jak vyplývá z tohoto právního názoru, oblastní rada je pouze orgánem organizacní
jednotky ODS (oblastního sdružení), a proto nemuže být statutárním orgánem ve smyslu
§ 20 odst. 1 zákona c. 40/1964 Sb., obcanského zákoníku.

V Praze dne 5. srpna 2008

Obcanská demokratická strana

Príloha: kopie "Žádosti o poskytnutí právního názoru - statutární orgán ODS" vypracované Ministerstvem
vnitra CR, odd. volební a sdružování, ze dne 28. 7. 2008, cj. MV-59380-2NS-2008
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Spisová značka: 29Co 453/2008 

P R O T O K O L  O  J E D N Á N Í
před odvolacím soudem

Městský soud v Praze  oddělení: 29Co dne: 05.02.2009

Věc:

žalobce (žalobkyně):  Ing. Jiří Vitha "a spol." 

žalovaný(á):               Občanská  demokratická strana

 o určení souladu usnesení se stanovami a se zákonem

Přítomni od soudu:

předseda senátu:  JUDr. Ivo Veselka
Soudci: JUDr. Olga Bokotejová

Eva Sedláčková

*) Protokol vyhotovil podle  *) těsnopisného *) zvukového záznamu: Jana Kalendová 

K jednání se dostavili:

1. žalobce (žalobkyně):Ing. Jiří Vitha "a spol."  
    *) osobně OP 107866869
    *) osoba pověřená za něj (ni) jednat: 
       pověření ze dne                                                           č.l. spisu: 
    *) se nedostavil(a)    - *) doručení vykázáno dnem 
                                    *) doručení není vykázáno

2. zástupce žalobce (žalobkyně): Pavel Uhl, advokát, dle osv. č. 10960
    *) plná moc  ze dne 29. 10. 2007  č.l. spisu 10 - 13
    *) ustanoven rozhodnutím ze dne                                   č.l. spisu 
    *) substituční plná moc ze dne                                        č.l. spisu 
    *) se nedostavil  - *) doručení vykázáno dnem 
                              *) doručení není vykázáno

3. žalovaný(á) 
    *) osobně 
    *) osoba pověřená za něj (ni) jednat: 
       pověření ze dne                                                           č.l. spisu: 
    *) se nedostavil(a)    - *) doručení vykázáno dnem 
                                    *) doručení není vykázáno

4. zástupce žalovaného (žalované): JUDr. Petr Toman, advokát, dle osv. č. 0685
    *) plná moc  ze dne 18. 1. 2008  č.l. spisu 24
    *) ustanoven rozhodnutím ze dne                                   č.l. spisu 
    *) substituční plná moc ze dne                                        č.l. spisu 
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    *) se nedostavil  - *) doručení vykázáno dnem 
                              *) doručení není vykázáno

Pověřený člen senátu: JUDr. Veselka
Jednání zahájeno v 9,42 hodin

Na počátku odvolacího jednání právní zástupci stran prohlašují,  že jak žalovaní tak 
žalovaná trvají na svých odvoláních proti rozsudku soudu I. stupně.

Právní  zástupce  žalobců  přednáší  jejich  odvolání  proti  rozsudku  soudu  I.  stupně 
ve shodě s písemným vyhotovením, které je ve spisu založeno na č. l. 51 a násl. a stejně tak 
přednáší  ve  shodě  s písemnými  vyhotoveními  i  vyjádření  žalobců  k odvolání  žalované, 
ev. doplněk tohoto vyjádření tak, jak jsou ve spisu založeny na č. l. 66 a násl. a dále pak 75 
a násl. s tím, že poukazuje na historický vývoj ust. § 16a ev. § 6 zák. o politických stranách, 
kdy do roku 2000 se v rejstřících zapisovaly i organizační složky stran.

Právní zástupce žalované rovněž přednáší její odvolání proti rozsudku soudu I. stupně 
ve shodě s písemným vyhotovením, které je ve spisu založeno na č. l. 54 a násl. včetně jeho 
doplnění, jak vyplývá z č. l. 64 a násl., přičemž zejména poukazuje na charakter ust. § 16a 
zák. o politických stranách, na to, že soud I. stupně především nesprávně vyložil obsah ust. 
§ 20 obč. zák. a jeho odstavce prvého ve vztahu k odstavci druhému a pokud jde o věc samu, 
tj.  o  kvalitu  rozhodnutí  oblastního  orgánu  strany,  poukazuje  na  to,  že  i  s přihlédnutím 
k určitým formálním vadám lze  považovat  rozhodnutí  tohoto  orgánu za  správné s tím,  že 
se v žádném případě nepromítá do registru politických stran, když tam jsou zapisovány toliko 
údaje týkající se statutárních orgánů strany, kterými oblastní orgán není.

Konstatuje se, že před vyhlášením rozsudku opustili jednací síň nejen právní zástuci 
stran a 1) žalobce, ale i početná veřejnost, která se účastnila průběhu odvolacího jednání.

Na to po poradě s přerušením jednání vyhlášeno

U s n e s e n í

Odvolací řízení končí.

Na to vyhlášen

R o z s u d e k

I. Rozsudek soudu I. stupně se ve výroku I.  p o t v r z u j e .

II.  Ve výroku II.  se rozsudek soudu I.  stupně  m ě n í   tak,  že  se zamítá  žaloba 

s návrhem,  aby  soud  určil,  že  rozhodnutí  orgánu  politické  strany  ODS,  IČ:  16192656, 
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se  sídlem  Jánský  Vršek  13,  Praha  1  „Usnesení  oblastního  sněmu  ODS  Praha  5  ze  dne 

23. 5. 2007“ není v souladu se stanovami a zákonem.

III. Žalobci jsou povinni zaplatit  žalované náhradu nákladů řízení před soudy obou 

stupňů ve výši, která bude uvedena v písemném vyhotovení rozsudku, do tří dnů od právní 

moci rozsudku na účet advokáta JUDr. Petra Tomana.

Sděleny podstatné důvody.

Dáno  poučení  o  přípustnosti  dovolání  proti  výroku  II.  a  nepřípustnosti  dovolání 
proti výroku I. (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Reprodukce záznamu nevyžádána, ani neprovedena.

Skončeno a podepsáno v 10,08 hod.

Dne 5. února 2009 přepsala:
Kalendová
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CESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
,

JMENEM REPUBLIKY

Mestský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z predsedy
JUDr. Ivo Veselky a soudcu JUDr. Olgy Bokotejové a Evy Sedláckové v právní veci žalobcu
a) Ing. Jirího Vithy, bytem Praha 5, Lamacova 862, b) Mgr. Lukáše Petríka, bytem Nový
Knín, Sídlište 423, c) Akademického malíre Jaromíra Gála, bytem Praha 4, U Lesa 289/9
a d) Petra Stejskala, bytem Praha 5, Brichtova 816, všech zastoupených Pavlem Uhlem,
advokátem, se sídlem v Praze 5, Korenského 15, proti žalované Obcanské demokratické
strane, se sídlem v Praze 1, Snemovní 3, IC:16192656, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem,
advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, o urcení souladu usnesení se stanovami
a zákonem, k odvolání úcastníku proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
30.5.2008, cj. 18C 173/2007-46,

takto:

I. Rozsudek soudu I. stupne se ve výroku I. pot v r z u je.

II. Ve výroku II. se rozsudek soudu I. stupne men í tak, že se z a mít á žaloba
s návrhem, aby soud urcil, že rozhodnutí orgánu politické strany ODS, IC: 16192656
se sídlem Jánský Vršek 13, Praha 1, "Usnesení oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne
13.5.2007", není v souladu se stanovami a zákonem.

III. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované náhradu nákladu rízení pred soudy obou
stupnu ve výši 23.205,- Kc do trí dnu od právní moci rozsudku na úcet advokáta JUDr. Petra
Tomana.

Oduvodnení

Shora citovaným rozsudkem soud I. stupne zastavil rízení o žalobe, požadující urcení,
že rozhodnutí orgánu politické strany Obcanská demokratická strana (dále jen ODS),
IC: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, Praha 1, "Usnesení Oblastního snemu ODS
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Praha 5 ze dne 23.5.2007", je neplatné (výrok 1.), výrokem II. urcil, že vyse zmméne
rozhodnutí není v souladu se stanovami a výrokem III. uložil žalované povinnost zaplatit
žalobcum do trí dnu od právní moci rozsudku k rukám jejich právního zástupce náklady rízení
ve výši 11.200 Kc. Rozhodl tak o žalobe, ve které žalobci tvrdili, že oblastní snem byl svolán
predsedou regionálního sdružení v rozporu s cI. 6 stanov, úcastnili se jej lidé, jejichž clenství
(v ODS) je pochybné, a že se na úcasti podílela ta místní sdružení, jejichž clenská základna je
pochybná a rovnež z duvodu, že samotný klíc (I: I) zpochybnil možnost zkoumání clenství

na místní úrovni s tím, že konání snemu a jeho výstupy byly napadeny u Smírcího výboru
ODS, který však o návrhu nerozhodl. Soud I. stupne vycházel pri rozhodování o žalobe
ze zjištení, že statutárním orgánem ODS je výkonná rada, za kterou jedná a podepisuje
predseda nebo výkonnou radou poverený její clen, a že výpisem z rejstríku stran a hnutí
vedeným Ministerstvem vnitra bylo prokázáno, že ODS má v tomto rejstríku jako statutární
orgány zapsána jména predsedy, místopredsedu a clenu výkonné rady. Zjistil obsah
napadeného rozhodnutí oblastního orgánu ODS a zabýval se i tím, co následovalo po jeho
vydání ze strany žal obce a) a Smírcího výboru ODS. Po právní stránce dovodil, že pravomoc
soudu (ve smyslu § 7 o.s.r.) není dána k rozhodnutí o žalobe, kterou se clenové strany
z obecného pohledu domáhají urcení neplatnosti rozhodnutí orgánu strany, a proto, pokud šlo
o první ze žalobou uplatnených petitu, rozhodl v souladu s ustanovením § 104 o.s.r. a rízení
v tomto smeru zastavil (též s poukazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu CR (dále jen NS CR)
sp. zn. 28Cdo 2984/2006).

Dále vycházel z toho, že v obcanskoprávním rízení soudy projednávají a rozhodují jiné
veci (§ 7 odst. 3 o.s.r.), jen stanoví-li tak zákon a v tomto smeru poukázal na ustanovení
§ 16a zák. c. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále

jen zákon), které stanoví, že dotýká-li se rozhodnutí orgánu strany a hnutí skutecností
vyznacovaných v rejstríku stran a' hnutí (§ 9 zákona), muže clen této strany a hnutí do šesti
mesícu od prijetí takového rozhodnutí požádat okresní soud o urcení, zda je takové rozhodnutí
v souladu se zákonem a stanovami. Z tohoto pohledu se zabýval duvodností druhého žalobou
uplatneného žalobního petitu a dovodil, že je-Ii v clánku 6 bode 6. písmo k. Stanov ODS
stanoveno, že oblastní rada ODS hospodarí se svereným majetkem ODS v oblasti, jedná
a zavazuje ODS v rozsahu schváleného rozpoctu oblastního sdružení, je oblastní rada
orgánem strany a jedná se o její statutární orgán a nikoliv jen o cleny strany nebo hnutí, kterí
jsou oprávneni za stranu cinit právní úkony ve smyslu. § 6 odst. 2 písmo b) bod 7, druhá
polovina vety zákona, prestože tento orgán není ve stanovách strany oznacen jako její orgán
statutární a jako takový zapsán v rejstríku politických stran a hnutí. Na podklade provedeného
dokazování pak došel k záveru, že napadené usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 je
v rozporu se stanovami ODS a se zákonem.

Výrok o náhrade nákladu rízení soud oduvodnil poukazem na ustanovení § 142 odst. 3
o.s.r. a príslušná ustanovení vyhlášek C. 177/1996 a 484/2000 Sb ..

Proti tomuto rozsudku soudu I. stupne podali úcastníci odvolání.

Odvolání žalobcu smerovalo toliko proti výroku rozsudku soudu I. stupne, kterým
bylo rízení zastaveno, a bylo v nem zejména zdurazneno, že žalobci podávají odvolání
z duvodu procesní opatrnosti, pro prípad, že by žaloba, které bylo výrokem II. napadeného
rozsudku vyhoveno, byla rovnež shledána jako soudem neprojednatelná v dusledku
nedostatku pravomoci soudu a odvolací soud by tak mohl i ohledne druhého ze žalobních
petitu rízení zastavit.
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Žalovaná svým odvoláním napadla výroky II. a III. rozsudku soudu 1. stupne
a s podrobnou argumentací predevším dovozovala, že nedostatek pravomoci soudu je dán
i ve vztahu k tomu ze žalobních petitu, kterému soud svým rozhodnutím vyhovel a s další
podrobnou argumentací dovozovala, že Oblastní snem ODS Praha 5 byl svolán v souladu
se stanovami, jeho (napadené) rozhodnutí je platné a v souladu se stanovami ODS. Navrhla,
aby rozsudek soudu I. stupne byl zrušen, rízení bylo zastaveno a žalované byla priznána
náhrada nákladu rízení pred soudy obou stupnu.

Odvolací soud projednal vec (§ 212 o.s.r.), prezkoumal rozsudek soudu I. stupne
podle § 212a odst. 1 a 5 o.s.r. a došel k záveru, že odvolání žalobcu není duvodné, zatímco
odvolání žalované je (vecne) duvodné.

Podstatou daného sporu je predevším otázka, zda je vubec a v jakém prípade dána
pravomoc soudu zasahovat do vnitrních pomeru politické strany. Pomine-li se ingerence státu
(soudu) do samotné existence strany, uvedená v § 13 odst. 1 písmo c) zákona, je soudní
ochrana zákonem poskytnutá clenu strany zmínena v § 16a zákona, ze kterého soud I. stupne
též v napadeném rozhodnutí vycházel. Správne a v souladu s rozhodnutím NS CR, které sám
v oduvodnení napadeného rozsudku konstatuje (které se sice týká zákona o sdružování
obcanu c. 83/1990 Sb., ale které lze použít, s ohledem na maximální príbuznost právní úpravy
i v prípade rozhodování podle zákona), soud I. stupne dovodil, že v prípade rozhodnutí
o žalobním petitu na urcení, znejícím jinak než stanoví § 16a zákona, postrádají obecné soudy
pravomoc k jejímu projednání, a protože se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínky
rízení, správne rízení podle § 104 odst. 1 o.s.r. zastavil, aniž vec postoupil príslušnému orgánu
(viz § 16a odst. 2 zákona).

Uplatnili-li žalobci druhým petitem tzv. zákonnou urcovací žalobu, podle níž dotýká-li
se rozhodnutí orgánu strany skutecností vyznacovaných v rejstríku stran (§ 9 zákona), muže
clen strany požádat okresní soud o urcení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem
a stanovami, pak o takové urcovací žalobe muže soud meritorne rozhodnout (viz opet
zminované rozhodnutí NS CR), což soud I. stupne z tohoto pohledu správne ucinil.
Z ustanovení § 9 odst. 3 písmo b) zákona ovšem jednoznacne plyne, které osoby jsou
statutárními orgány strany, zapisovanými do rejstríku stran (§ 9 odst. 1 zákona), pricemž
ve spojení s clánkem 4 bod 2. stanov ODS je zrejmé, že statutárním orgánem ODS je výkonná
rada (ODS). Protože žalobou napadené Usnesení Oblastního snemu ODS Praha 5 ze dne
23.5.2007 se osob (clenu strany) zmínených v § 9 odst. 3 písmo b) zákona netýká, jelikož
se týká osob oprávnených hospodarit se svereným majetkem ODS v rozsahu schváleného
rozpoctu oblastního sdružení (cI. 6 bod 6. písmo k. stanov ODS), event. osob pusobících
v orgánech Oblastního sdružení ODS v Praze 5, které nejsou do Rejstríku stran a hnutí
zapisovány, nebylo možno petitorne správne znející urcovací žalobe, podané v souladu
s § 16a zákona, z hmotneprávního pohledu tohoto ustanovení zákona vyhovet. Jen pro úplnost
odvolací soud poznamenává, že pokud žalobce Mgr. Petrík není již clenem ODS, znamená to,
že pozbyl vecnou aktivní legitimaci k podání žaloby (§ 16a odst. 1 zákona), nikoliv legitimaci
procesní-§ 19 o.s.r. a i v tom prípade by bylo nutno žalobu jím podanou (byt' petitorne správne
znející), zamítnout.

Z výše uvedených duvodu proto odvolací soud rozsudek soudu I. stupne v odvoláním
napadeném výroku I. podle § 219 o.s.r. potvrdil a ve výroku II. jej podle § 220 odst. I
písmo a) o.s.r. zmenil tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.



pokracování
4 29Co 453/2008

o náhrade nákladu rízení pred soudy obou stupnu bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1
a § 224 odst. 1 o.s.r. a její výše byla stanovena podle § 8 vyhl. c. 484/2000 Sb. (2x) a § 13
odst. 3 vyhl. c. 177/1996 Sb. (5x), a to spolu s pripoctením 19% DPH jejímž plátcem právní
zástupce žalované je.

Dovolání proti tomuto rozhodnutí, pokud jde o výrok I. n e n í prípustné, ledaže na
základe dovolání podaného do dvou mesícu od dorucení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu
prostrednictvím soudu I. stupne dospeje dovolací soud k záveru, že napadené rozhodnutí má
ve veci samé po právní stránce zásadní význam.

Proti tomuto rozhodnutí, pokud jde o výrok II. j e prípustné podat dovolání do dvou
mesícu od jeho dorucení u soudu, který rozhodoval v I. stupni a rozhodl by o nem Nejvyšší
soud CR v Bme.

V Praze dne 5. února 2009

Za správnost vyhot~
Kalen(7t/

JUDr. Ivo Veselka, v. r.
predseda senátu



Nejvyššímu soudu

prostřednictvím 

Obvodního soudu pro Prahu 1
Ovocný trh 14
Praha 1
112 94 

V Praze dne 1. června 2009

Ke sp. zn: 18 C 173/2007 (Obvodní soud pro Prahu 1)
29 Co 453/2008 (Městský soud v Praze)

Věc: Dovolání žalobců sub a), b) a d) proti rozhodnutí o odvolání, rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 5. února 2009 vydanému pod č. j. 29 Co 453/2008-86

Řízení:  o  určení,  že  rozhodnutí  orgánu  politické  strany  „Usnesení  oblastního  sněmu ODS 
Praha 5 ze dne 23. května 2007“, není v souladu se zákonem a stanovami a o určení, že 
je toto usnesení neplatné

Žalobci: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5, 150 00
b) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03
d) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5, 152 00

zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem zapsaným seznamu ČAK pod č. 10960, se sídlem 
Kořenského 15, Praha 5, 150 00

c) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00

právně nezastoupen

Žalovaný: Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00 Praha 1

zastoupený JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2

TROJMO (pro soud, žalovaného a žalobce sub c))

přílohy: plné moci (3x)

poplatek: 5000,- Kč vylepen v kolcích na prvopisu podání
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I.

Vymezení dovolání

[1] Ve shora uvedené věci byl Městským soudem v Praze v řízení o odvolání vydán pod č. j. 29 Co 
453/2008-86 dne 5. února 2009 rozsudek, který byl žalobcům doručen dne 9. dubna 2009.

[2] Rozsudek dílem změnil rozhodnutí soudu prvního stupně (výrok II. napadeného rozhodnutí) a 
dílem jej potvrdil (výrok I. napadeného rozhodnutí). Žalobci tímto podávají 

dovolání 

proti  oběma  výrokům  rozsudku,  tedy  proti  výroku  I.  a  proti  výroku  II.  napadeného  rozhodnutí 
odvolacího soudu.

[3] Přípustnost  dovolání  proti  výroku  uvedenému  pod  bodem I.  spatřují  dovolatelé  v  tom,  že 
napadené rozhodnutí  má po právní  stránce  zásadní  právní  význam (§  237 odst.  1  písm c)  a  odst.  3 
občanského soudního řádu)

[4] Přípustnost dovolání proti výroku uvedenému pod bodem I. spatřují dovolatelé též v tom, že 
napadené rozhodnutí potvrdilo rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým se zastavovalo řízení podle ust. 
§  104  odst.  1  občanského  soudního  řádu  (přípustnost  dovolání  podle  ust.  §  239  odst.  2  písm.  a) 
občanského soudního řádu).

[5] Přípustnost dovolání proti výroku uvedenému po bodem II. je dána tím, že napadený výrok je 
měnícím rozhodnutím (§ 237 odst. 1 písm a) občanského soudního řádu). 

II.

Vymezení zásadního právního významu
ve vztahu k napadenému výroku  I. rozsudku

[6] Původním  žalobním  záměrem  v  části  petitu,  jehož  zamítnutí  bylo  výrokem  I.  napadeného 
rozsudku potvrzeno, byla prostá určovací žaloba dle obecných ustanovení občanského soudního řádu (§ 
80 písm.  c)).  V tomto návrhu výroku žaloba výslovně nesměřovala  ke  zvláštní  jurisdikční  pravomoci 
vymezené ust. § 16a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o politických stranách). Pravomoc soudu žalobce odvozoval 
především z ust. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu.

[7] Žalobce předpokládal, že spor mezi členem politické strany a politickou stranou jako takovou, 
pokud se spor týká právní skutečnosti, jenž se vztahuje právní platnosti usnesení této strany, je sporem 
soukromoprávním (§ 7 odst. 1 občanského soudního řádu). Jak člen politické strany jako fyzická osoba, 
tak  politická  strana  jako  soukromoprávní  korporace  jsou  osoby  soukromého  práva  a  spor  se  týká 
skutečnosti,  která  má  dopad  pouze  do oblasti  soukromého  práva  a  nevyvolává  žádné  veřejnoprávní 
účinky.  Z  tohoto  důvodu  považovali  žalobci  za  žalobu  věcně  procesně  projednatelnou  jako 
soukromoprávní spor, protože věc dle nich spadala do pravomoci soudů rozhodujících v řízení podle 
občanského soudního řádu. S ohledem na povinnost doložit  naléhavý právní zájem v případě obecné 
určovací žaloby, tak žalobce učinil.
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[8] Nalézací soud v tomto bodě řízení zastavil s odůvodněním, že podle ustanovení § 16a zákona se 
nelze (petitorně)  domáhat vyslovení neplatnosti a odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu č. j.  28 Cdo 
2948/2006.  Nalézací  soud  tak  dospěl  k  závěru,  že  věc  žalovanou  ve  druhém odstavci  žaloby  nelze 
podřadit pod obecný žalobní režim obecné určovací žaloby pro nedostatek pravomoci soudu.

[9] Odvolací  soud  tento  právní  závěr  potvrdil  svým  výrokem  I.  napadeného  rozsudku.  V 
odůvodnění  uvedl,  že v  soud postupoval  správně pokud v případě  rozhodnutí  o žalobním petitu  na 
určení, znějícím jinak než stanoví § 16a zákona o politických stranách, postrádají obecné soudy pravomoc 
k jejímu projednání,  a protože se jedná o neodstranitelný  nedostatek podmínky řízení,  správně řízení 
podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu zastavil, aniž věc postoupil jinému orgánu (str. 3 odst. 2 
napadeného rozhodnutí).

[10] Oba  soudy,  jak  nalézací  tak  odvolací,  tedy  konformně  judikovaly,  že  žaloba  na  neplatnost 
právního úkonu politické strany je nepřípustná. Ve své argumentaci se ani jeden soud nezabýval otázkou, 
zda je v tomto případě rozhodné, je-li žalobcem člen politické strany či nikoliv. 

[11] Žalobci mají za to, že otázka, zda rozhodnutí sporu mezi fyzickou osobou a politickou stranou 
ohledně platnosti  právního úkonu (přijetí  usnesení)  politické strany, na kterém má fyzická osoba jako 
žalobce právní zájem, spadá do rozhodovací pravomoci obecných soudů v civilním soudnictví, je otázkou, 
která má po právní stránce zásadní význam. Oba soudy se v předcházejícím řízení touto otázkou zabývaly 
v užší podobě, konkrétně ve vztahu k případům, kdy žalobci jsou současně členy strany.

[12] Žalobce má za  to,  že tato podobná otázka  byla  judikována Nejvyšším soudem ve vztahu k 
úpravě  spolkového  práva  (rozhodnutí  pod  sp.  zn.  28  Cdo  2948/2006,  28  Cdo  514/2005,  28  Cdo 
364/2005, 28 Cdo 3569/2007, 28 Cdo 2790/2006, 28 Cdo 2865/2006 a 28 Cdo 1618/2006). Ve vztahu k 
právní  regulaci  politických stran ovšem dovolacím soudem v rozsahu přístupné judikatury judikována 
nebyla.  Žalobci  není známo, zda a jak ji  judikovaly  nižší  soudy. Ve veřejně přístupných pramenech a 
literatuře se žádná informace nevyskytuje.

[13] Žalobce má za to, že otázka pravomoci soudů rozhodovat podobné otázky v oblasti spolkového 
práva, jenž nepochybně judikována je,  je sice příbuznou právní otázkou, jak nepřímo dovodil nalézací 
soud a výslovně naznačil odvolací soud, ale rozhodně nikoliv shodnou právní otázkou. Mají za to, že 
odlišnost právních úprav je natolik zásadní, že může a má vést i k odlišné rozhodovací činnosti soudů v 
této oblasti.

[14] Především  je  třeba  poukázat  na  odlišné  vymezení  okruhu  skutečností,  které  mohou  být 
podrobeny žalobnímu testu souladnosti se zákonem a stanovami. V případě spolkového práva je tento 
okruh vymezen jakýmkoliv rozhodnutím, které se týká člena strany, kdežto v případě práva politických 
stran je tento okruh vymezen zásadně kvalitativně i kvantitativně jinak (okolnosti vyznačované v evidenci 
ministerstva). S ohledem na skutečnost, že v případě spolkového práva dovodil Nejvyšší soud poměrně 
velkorysým výkladem možnost obecné určovací žaloby proti občanskému sdružení pro případ, kdy nebylo 
možné  aplikovat  členskou  žalobní  legitimaci  podle  zvláštního  ustanovení  spolkového  práva  (28  Cdo 
2865/2006), je zapotřebí judikatorně vyřešit obdobnou otázkou ve vztahu k právnímu režimu politických 
stran.

[15] Odlišnost  právních  režimů  obou  srovnávaných  oblastí  práva  je  dána  také  jejich  odlišným 
normativním  základem,  který  je  dán  předpisy  ústavního  práva.  Zatímco  v  oblasti  spolkového  práva 
ústavní pořádek deklaruje pouze svobodu sdružování  (čl.  20 Listiny)  bez nároku na definici  právního 
režimu tohoto sdružování, tak v oblasti práva upravujícího činnost politických stran stojí vedle sebe jak 
stanovení práva na sdružování se v politických stranách (rovněž čl. 20 Listiny), tak určité parametry této 
činnosti (čl. 22 Listiny a čl. 5 Ústavy).
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[16] Otázku  možnosti  obecné  určovací  žaloby  směřující  k  určení  neplatnosti  právního  úkonu 
politické  strany  (usnesení  jejího  orgánu)  považují  tedy  žalobci  za  otázku,  která  nebyla  rozhodnuta  v 
rozhodovací činnosti dovolacím soudem.

[17] Z tohoto důvodu považují žalobci dovolání proti výroku I. napadeného rozhodnutí za přípustné.

III.

Vymezení přípustnosti dovolání podle ust. § 239 odst. 2 písm. a) 
občanského soudního řádu ve vztahu k napadenému výroku  I. rozsudku

[18] Napadené rozhodnutí ve výroku I. potvrzuje výrok, kterým se zastavuje řízení podle ust. § 104 
odst. 1  občanského soudního řádu. Nalézací soud odkaz na příslušné ustanovení občanského soudního 
řádu uvedl ve svém odůvodnění (str. 4 odst. 4 nalézacího rozsudku). Taktéž učinil ve svém potvrzujícím 
rozsudku odvolací soud (str. 3 odst. 3 napadeného rozhodnutí).

[19] Dikce  ust.  §  239 odst.  2 písm. a)  občanského soudního řádu výslovně  používá  ve vztahu k 
prvoinstančnímu rozhodnutí i  ve vztahu k odvolacímu rozhodnutí  pojem „usnesení“. Tato skutečnost 
není dle dovolatelů na překážku přípustnosti dovolání, protože v této věci se jednalo po formální stránce 
o procesní rozhodnutí, které mělo být vydáno, pokud se o věci rozhodovalo samostatně, usnesením. Soud 
v obou případech sice vydal po formální stránce ve věci rozsudek, učinil tak ovšem proto, že současně 
rozhodoval o jiných věcech rozsudkem. Z hlediska materiálního hodnocení napadeného výroku rozsudku 
je dle dovolatelů přípustnost dovolání podle ust. § 239 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu dána.

[20] Tato přípustnost není dle dovolatelů dotčena tím, že soud, který vydal napadené rozhodnutí, 
tuto přípustnost ve svém poučení o opravných prostředcích výslovně a bez uvedení důvodu popřel.

IV.

Důvody dovolání

[21] Dovolatelé  podávají  dovolání  z  důvodu  nesprávného  právního  posouzení  věci.  Nesprávné 
právní pouzení věci se vztahuje na oba výroky a ke každému se vztahují jiné důvody této nesprávnosti, 
přičemž některé z nich jsou společné a související.

IV. A.

Nesprávnost výroku I. napadeného rozhodnutí

[22] Napadené rozhodnutí pod bodem I. svého výroku potvrzovalo rozhodnutí nalézacího soudu, 
kterým soud zastavil řízení ve věci uřčení neplatnosti usnesení politické strany (žalované) pro nedostatek 
pravomoci soudu. Žalobci (dovolatelé) se domáhali určení neplatnosti usnesení žalovaného, protože měli 
za to, že přijetí tohoto usnesení bylo protiprávní a bylo jím v důsledku porušeno také jejich právo na účast 
na svobodné soutěži politických sil (čl. 22 Listiny) a podílu na správě veřejných věcí (čl. 21 odst. 1 Listiny).

[23] Dovolatelé mají za to, že je dána obecná pravomoc soudu v civilním soudnictví rozhodujícího 
podle občanského soudního řádu rozhodnout spor mezi fyzickou osobou a politickou stranou, který se 
týká platnosti právního úkonu této strany, pokud fyzická osoba navrhovatel doloží naléhavý právní zájem.
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[24] Oba soudy dospěly k opačnému názoru. Vycházely přitom z toho, že na posouzení své vlastní 
pravomoci aplikovaly zápůrčí zákonnou klauzuli, která zakazuje státu zasahovat do činnosti politických 
stran jinak než zákonem stanoveným způsobem. Zákaz opřely oba soudy jednak o existenci ust. § 3 odst. 
1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů: 
„Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti  zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.“ a jednak o 
skutečnost,  že  nepodřadily  spor  pod  definici  civilních  sporů  uvedenou  v  ust.  §  7  odst.  občanského 
soudního řádu: „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z  
občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich  
jiné orgány.“.

[25] Dle názoru dovolatelů je taková úvaha nesprávná a neúplná. Smyslem existence a činnosti soudů, 
tak jak plyne z ústavního pořádku, je mimo jiné i ochrana základních práv a svobod (čl. 4 Ústavy). Mezi 
ústavním  pořádkem  zaručená  práva  patří  i  právo  na  sdružování  v  politických  stranách,  které  je 
subjektivním právem každého občana (čl. 20 odst. 2 Listiny).

[26] Právo sdružovat  se  v  politických  stranách není  samoúčelným nebo izolovaným právem,  ale 
právem, které slouží k naplnění dalších politických práv, přičemž vzájemná provázanost těchto práv plyne 
také z ústavních předpisů. Předně je třeba konstatovat, že občané mají právo podílet se na výkonu veřejné 
moci (čl. 21. odst. 1).  Toto subjektivní právo je rovněž vyjádřením skutečnosti, že Česká republika je stát 
demokratický (čl. 1 Ústavy) a zdrojem jeho moci je lid (čl. 2 Ústavy). Základní nástroj tohoto mechanizmu 
legitimace státní moci a zajištění podílu občanů na ní je pak vyjádřen v ustanovení čl. 5 Ústavy, který 
stanoví  že,  [p]olitický  systém  je  založen  na  svobodném  a  dobrovolném  vzniku  a  volné  soutěži  politických  stran  
respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Tento 
rámec je pak rozveden v ust. čl. 22 Listiny, který stanoví, že [z]ákonná úprava všech politických práv a svobod a  
její  výklad  a  používání  musí  umožňovat  a  ochraňovat  svobodnou  soutěž  politických  sil  v  demokratické  společnosti. 
Posledně  citované  pravidlo  má také  interpretační  význam ve  vztahu  k  zákonné  úpravě  sdružování  v 
politických stranách.

[27] Z uvedeného tedy plyne, že právo sdružovat se v politických stranách jako subjektivní právo (čl. 
22 odst. 2 Listiny) je nezbytným funkčním předpokladem pro účast na rozhodování o veřejných věcech 
(čl. 1 a 2 Ústavy a čl. 21 odst. 1 Listiny), a proto ústavní pořádek požaduje aby strany byly demokratické a 
to i vnitřně (čl. 5 Ústavy) a zavazuje každého vykládat právo, tak, aby tato svobodná soutěž byla zaručena 
a chráněna (čl. 22 Listiny). Zjednodušeně řečeno, ústavní právo vytváří požadavek, aby právo jako celek 
vytvářelo záruku dodržení pravidel demokratičnosti i v rámci procesů uvnitř politických stran (především 
čl. 5 Ústavy) a tento požadavek je naplněním subjektivních politických práv (čl. 20 a 21 Listiny). Není tedy 
důvod mu nepřiznat ochranu podle čl. 4 Ústavy, tedy ochranu soudem.

[28] Jako subsidiární argument je možné použít i subjektivní procesní právo uvedené v čl. 36 Listiny. 
V této souvislosti není nezajímavé, že judikát Nejvyššího soudu vydaný pod sp. zn. 28 Cdo 1271/2006 
týkající se přezkumu rozhodnutí orgánu církve soudem k žalobě jejího člena došel k závěru, že v tomto 
případě nelze ochranu podle ust. čl. 36 Listiny přiznat, protože se nejedná o základní právo, a soudní 
státní jurisdikci lze takto vyloučit. V tomto případě, kdy se jedná naopak o bytostnou realizaci politického 
ústavou zaručeného práva, by měl platit argument opačný.

[29] Pojem pravomoci soudu je zapotřebí vykládat tak, aby naplnil účel, pro který byly soudy zřízeny. 
V České republice existují celkem čtyři různé dílčí jurisdikce (trestní, civilní, správní a ústavní), které ve 
svém celku pokrývají základní potřebu existence obecné soudní jurisdikce, tak jak je definována v ust. čl. 5 
a 90 Ústavy. Výklad zákonné hranice obecné jurisdikce a vzájemných hranic dílčích jurisdikcí musí dbát 
především na to, aby obecná pravomoc soudů pokryla  potřebu ochrany subjektivních práv tak, jak je 
naznačena v normativním rámci ústavního pořádku.
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[30] Během řízení nebyla soudy a ani účastníky vznesena pochybnost a dovolatelé tuto pochybnost 
též nemají, že by věc měla spadat do jiné než do civilní jurisdikce. 

[31] Pokud ústavní  pořádek  vyžaduje,  aby  politické  strany  respektovaly  demokratické  principy,  a 
soudům ukládá  povinnost  subjektivní  práva  s  těmito  principy  spjatá  chránit,  je  nutné  vyložit  otázku 
pravomoci soudů tak, aby bylo možné tento ústavní imperativ naplnit.

[32] Spor mezi politickou stranou, která je subjektem soukromého práva a současně soukromoprávní 
korporací  na straně jedné,  a fyzickou osobou jako osobou soukromého práva na straně druhé,  je dle 
názoru dovolatelů plně způsobilý být zařazen do kategorie sporů, které lze podřadit pod ust. § 7 odst. 1 
občanského soudního řádu. Jiné jurisdikční zařazení nepřipadá v úvahu. Právo nelze vyložit tak, aby soudy 
měly povinnost chránit subjektivní práva, aniž by k tomu nebyly nadány příslušnou pravomocí. Otázku 
pravomoci je třeba pojímat tak, aby byla ve vztahu k účelu úplná a pokrývala všechny možné situace, 
kterých se může týkat.

[33] Skutečnost, že shora rozvedená subjektivní ústavou zaručená práva (čl. 20 a 21 Listiny), která 
mohou být vnímána jaké veřejnoprávní, jsou uskutečňována prostřednictvím soukromoprávních vztahů, 
není   nijak  na  závadu.  Pokud  ústavní  pořádek  založil  politický  systém  státu  na  svobodné  soutěži 
politických stran a jemu podřízený právní řád vymezil těmto stranám status soukromoprávní korporace, je 
tento  zdánlivý  paradox  snadno  vysvětlitelný.  Tento  skutečně  zdánlivý  paradox  asi  nejlépe  popisuje 
rozhodnutí Nejvyššího správní soudu vydané pod č. j. Pst 1/2008-66 ve svém odst. [39]:  Politické strany  
jsou přes svůj nepochybný veřejnoprávní význam odděleny od státu, nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány  
nahrazovat a nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy (§ 5 odst. 1 zákona o  
politických stranách). Politické strany jsou largo sensu právnickými osobami soukromého práva [§ 3 odst. 1 zákona o  
politických stranách, § 18 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku]. Členství v nich není výsledkem aktu veřejné moci, ale  
volného rozhodnutí jednotlivců (§ 3 odst. 2 zákona o politických stranách), strany nemají veřejnoprávní statut a požívají  
proto ochrany základních práv a svobod v rozsahu, v němž je lze vztáhnout na právnické osoby. Přesto však nemůže být  
ústavněprávní postavení politických stran definováno jako prostý výsledek zjištění, že nemají statut státního orgánu a v  
důsledku toho nejsou ničím jiným, než soukromoprávními spolky (srov. nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 26/94).

[34] Soukromoprávní povaha vztahu mezi členem politické strany a stranou jako takovou je dána 
především  dobrovolností  a  vzájemnou  nepodřízeností.  Jde  o  vztah  typicky  horizontální.  K  realizaci 
subjektivních  politických  práv,  v především vertikálních  vztazích,  pak slouží  vztahy odvozené a dané 
politickým zastoupením,  delegací  moci  apod.  Ani  kontaminace  těmito faktory  skutečného politického 
života nemění nijak soukromoprávní charakter vztahu mezi politickou stranou a jejím členem. 

[35] Jestliže tedy člen politické  strany tvrdí,  že bylo porušeno právo (zákon a stanovy) upravující 
proces vytváření politické  moci uvnitř  politické  strany, a jestliže současně tvrdí,  že porušením tohoto 
práva je ohroženo jeho subjektivní právo podílet se demokraticky na rozhodování o veřejných věcech 
podle pravidel definovaných právním řádem a vlastním statutem politické strany, tak by soud k žalobě 
tohoto člena měl podle obecných procesních předpisů o tomto sporu rozhodnout. Tak tomu mělo být i v 
případě, který předcházel tomuto dovolání.

[36] Pravomoc soudů nemůže být ani nijak omezena ustanovením § 3 odst. 1 zákona o politických 
stranách,  podle  kterého  státní  orgány  mohou  zasahovat  do  činnosti  politických  stran  pouze  z  titulu 
zákonné licence. Samotné ust. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu představuje dostatečnou zákonnou 
licenci. Asi málokdo zpochybní pravomoc soudu rozhodnout například majetkový spor, jehož procesní 
stranou je politická strana, popřípadě obchodní spor a nebo jiný soukromoprávní spor. 

[37] V  této  souvislosti  je  třeba  zdůraznit,  že  ust.  §  3  odst.  1  zákona  o  politických  stranách  je 
ustanovením zákona,  a  to nikoliv  ústavního zákona.  Zákon je  přitom nezbytné vykládat  v  souladu s 
Ústavou a ústavním pořádkem. Jako základní interpretační pravidlo v tomto případě slouží citované ust. 
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čl.  22  Listiny,  které  doslova  vyžaduje  takový  výklad  zákonné  úpravy,  který  zajistí  svobodnou  soutěž 
politických  sil.  Pokud ústavodárce  použil  pojem „politická  síla“  odlišný  od pojmu „politická  strana“, 
přičemž jeho použití se váže ke svobodné soutěži, tak tím vyjádřil mimo jiné, že to, že se politická soutěž 
neomezuje  pouze  na  vztahy mezi  politickými  stranami.  Tím měl  ústavodárce  na  mysli  i  nepochybně 
soutěž  různých  politických  sil  v  rámci  jedné  strany,  přičemž  požadavek  na  svobodnou  povahu  této 
soutěže lze z hlediska textace ústavního textu vztáhnout na jakoukoliv politickou soutěž. Výklad práva 
tedy musí směřovat k možnosti zajistit vynucení pravidel politické soutěže cestou práva, tedy i soudem. 
Ústavně konformní výklad ust. § 3 odst. 1 zákona o politických stranách tedy nemůže zabránit jurisdikci 
soudů nad zákonností v rámci politických stran.

[38] Naopak  arbitrární  (rozhodovací)  funkce  soudů  v  soukromoprávních  sporech  není  zásahem 
orgánu státu do činnosti  politické strany ani  do činnosti  kohokoliv.  Ochrana subjektivních práv proti 
protiprávnímu jednání  ani  nemůže být  z povahy věci  neoprávněným zásahem do činnosti  kohokoliv, 
protože žádná korporace nemůže mít faktické subjektivní právo postupovat protiprávně. Pojem ochrany 
před  neoprávněným  zásahem  není  v  právním  řádu  ojedinělý  a  objevuje  se  ve  vztahu  k  mnoha 
soukromoprávním a veřejnoprávním entitám, ale nikdy není vykládán tak, že by představoval ochranu 
nebo imunitu proti oprávněné žalobě nositele oprávněných zájmů, který se cítí poškozen protiprávním 
postupem této entity.

[39] V neposlední straně nelze opominout fakt, že žalobce se nedomáhal zásahu do činnosti politické 
strany v tom smyslu, jak je tento pojem vnímán judikaturou (především správních) soudů, ale určovacího 
výroku ve vztahu k jedné právní skutečnosti. Zásahem orgánu státu do činnosti strany je zapotřebí naopak 
rozumět konstituování vůle státu nebo jeho orgánu zasáhnout do činnosti strany a prosazení této vůle. 
Ochrana před takovým zásahem je naopak uskutečněna soudní ochranou ve správním soudnictví. Žalobci 
netvoří ovšem státní orgán a jejich úsilí není tedy zásahem státního orgánu do činnosti politické strany.

[40] Oba soudy se odkázaly ve  svých odůvodněních  na jeden judikát  Nejvyššího soudu (28 Cdo 
2984/2006). Ve srovnatelné věci byl vydán i jiný judikát 28 Cdo 2865/2006, který dovodil přípustnost 
obecné určovací žaloby proti rozhodnutí občanského sdružení, byť se tato žaloba vymykala zákonnému 
zmocnění  k  určení  nezákonnosti  rozhodnutí  občanského  sdružení  podle  výslovného  ustanovení 
zvláštního  zákona.  Soud  v  tomto  případě  dovodil  rozhodovací  pravomoc  z  obecných  ustanovení 
ústavního pořádku a potřeby právní jistoty žalobce. V případě, politických stran, jejichž právní úprava v 
zákoně  o  politických  stranách upravuje  zákonnou určovací  žalobu  podle  §  16a  zákona  o  politických 
stranách mnohem úžeji  než v případě spolkového práva,  je  naopak potřeba podobného extenzivního 
výkladu záruk subjektivních práv o to potřebnější oč jsou subjektivní práva související s účastí na životě 
politických stran ústavně podstatnější.

[41] Argumentace  ve  prospěch  podřazení  obecné  činnosti  politických  stran  civilní  jurisdikci 
nepředstavuje  jejich  ohrožení  možnou  hypertrofií  žalob  či  jiných  podobných  kroků.  Každá  určovací 
žaloba je omezena povinností doložit naléhavý právní zájem, který v tomto případě je přípustné zkoumat i 
z hlediska potřeba realizace subjektivních politických práv.

[42] Žalobci naopak mají za to, že definitivní vynětí vnitrostranické činnosti nebo její podstatné části 
z jurisdikce soudů by dlouhodobě vedlo k úpadku dodržování práva v této sféře činnosti a společenských 
vztahů a k potlačení svobodné soutěže politických sil a stran, kterou předpokládají Ústava i Listina. To by 
vedlo k potlačení práva občanů podílet na rozhodování o veřejných věcech, jak rovněž občanům zaručují 
oba zmíněné základní kameny ústavního pořádku.

[43] S ohledem na uvedené tedy dovolatelé považují za právně správný právní závěr, že řízení, které 
bylo zastaveno, nemělo být zastaveno. Věc naopak měla být projednána věcně.
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IV. B.

Nesprávnost výroku II. napadeného rozhodnutí

[44] V žalované věci se žalobci (dovolatelé) domáhali vyřčení rozporu přijatého usnesení žalovaného 
se stanovami a se zákonem, protože měli za to, že přijetí tohoto usnesení bylo v rozporu se zákonem a 
stanovami a bylo jím v důsledku porušeno také jejich právo na účast na svobodné soutěži politických sil 
(čl. 22 Listiny) a podílu na správě veřejných věcí (čl. 21 odst. 1 Listiny).

[45] Výrok  II.  napadeného  rozhodnutí  změnil  výrok  soudu  prvního  stupně.  Původní  výrok 
prohlašoval usnesení žalovaného za rozporné se zákonem, kdežto měnící výrok žalobu zamítl. Nečinil tak 
ovšem po věcném testu souladnosti usnesení se zákonem či se stanovami, ale po úvaze, že napadené 
usnesení není způsobilé být takto napadeno dle ust. § 16a zákona o politických stranách. Odvolací soud 
dospěl k závěru, že napadené usnesení se netýká skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí. Svůj 
závěr nijak hlouběji nespecifikoval, čímž jej učinil obtížně přezkoumatelným. Obtížná přezkoumatelnost 
je zvlášť citelná, protože podání obou stran obsahovala k této otázce obsáhlou argumentaci.

[46] Žaloba vycházela z předpokladu, že do rejstříku stran a hnutí vedeném ministerstvem vnitra se 
zapisují (respektive mají zapisovat), mimo jiné, i statutární orgány politické strany, respektive osoby, které 
jimi jsou nebo je tvoří. Předpoklad žaloby vycházel z toho, že právnická osoba může mít více statutárních 
orgánů. Orgán politické strany, který byl ustaven napadeným usnesením, byl dle názoru žalobců orgánem 
statutárním,  který měl být  zapsán také v  rejstříku stran a  hnutí,  byť nebylo sporu o tom,  že tam ve 
skutečnosti zapsán není.

[47] Žalobce dovozoval  ve svých podáních,  že statutární  orgán je  takový orgán,  jehož pravomoc 
vyjevovat navenek vůli osoby, jíž je orgánem, plyne ze statutu a nikoliv z jiné skutečnost (zastoupení dle 
zmocnění nebo ze zákona). Jinými slovy dle žalobce je statutární orgán takový, jehož oprávnění jednat 
není odvozeno od zastoupení, ať už kontraktuálního nebo jiného.

[48] Žalobce rovněž dovozoval, že pokud stanovy určují, že navenek v některých věcech jedná za 
stranu (jako celek) určitý orgán, je tento orgán statutárním, byť je takto výslovně ve stanovách politické 
strany označen pouze jeden z orgánů nadaných pravomocí takto jednat za politickou stranu navenek. 
Žalobci upřednostnili materiální pojetí definice statutárního orgánu a považovali za něj ten orgán (více 
orgánů), který je stanovami nadán pravomocí, jenž věcně přísluší statutárnímu orgánu. 

[49] Naopak žalovaní vyšli z formální definice statutárního orgánu a označili za něj pouze ten orgán, 
který je takto výslovně označen a pojmenován stanovami, bez ohledu na to, že samy stanovy podobnou 
pravomoc věcně svěřují více orgánům. Dovolatelé mají za to, že správná právní interpretace je ta jejich, 
kdežto právní názor vyjádřený soudem nepovažují za správný. Více se dovolatelé odvolávají na svá podání 
ze dne 13. srpna 2008, ve kterém tento problém obšírně rozebírají.

[50] Žalobci  se  také  odkázali  na  stanovisko  třetího  subjektu  (Ministerstva  vnitra),  které  předložil 
soudu žalovaný v podání  ze dne 5.  srpna 2008.  Podle  tohoto stanoviska  nelze  v případě rozhodnutí 
oblastního sněmu žalovaného, které volí oblastní radu, vyloučit možnost soudního přezkumu takového 
usnesení podle ust.  § 16a zákona o politických stranách, protože oblastní  rada stanovuje klíč  k volbě 
delegátů na oblastní sněm, jenž volí delegáty celostátní kongres, který volí orgány nepochybně statutární. 
Úvaha,  která  vykládá  extenzivně  pojem  kauzální  souvislosti  mezi  rozhodnutím  a  skutečností 
vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí, je podle dovolatelů namístě, protože i v tomto případě je účelem 
soudní  ochrany  naplnění  cíle  spočívajícího  v  zárukách  svobodné  soutěže  politických  sil.  Tomuto 
argumentu svědčí i gramatický výklad ust. § 16a zákona o politických stranách. Použití slovního spojení 
„[d]otýká-li se rozhodnutí […] skutečností vyznačovaných v […].“ vede k závěru o velmi široce pojaté souvislosti. 
V případě přímého vztahu by zákonodárce použil pojem „zakládá-li“, nebo jiný pojem vyjadřující těsnější 
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souvislost .

[51] V této souvislosti  je  třeba zdůraznit,  že v době (v roce 1994),  kdy bylo do zákona novelou 
vloženo současné znění ust. § 16a, byla tehdejší právní doktrína mnohem rozvolněnější v otázce definice 
statutárního orgánu a dokonce mnohem vstřícnější k tomu považovat územní jednotky politických stran 
za samostatné subjekty práva. Tato doktrinální pluralita byla odstraněna až judikátem Krajského soudu v 
Hradci Králové vydaným pod číslem 14 Co 890/94 ze dne 8. září 1995 podle kterého organizační složky 
politické  strany  ztratily  právní  subjektivitu  k  1.  červenci  1994.  Z  uvedeného  lze  dovodit,  že  úmysl 
zákonodárce  při  formulaci  ust.  §  16a  o politických  stranách směřoval  k  podřízení  soudní  jurisdikci  i 
rozhodnutí o ustavení statutárních představitelů územních jednotek politických stran.

[52] S ohledem na uvedené se dovolatelé domnívají, že odvolací soud neměl napadený výrok ve věci 
měnit.  Naopak  měl  jej  přezkoumat  po  věcné  stránce  z  hlediska  testu  souladu  napadeného  usnesení 
politické strany se zákonem a stanovami, jak učinil nalézací soud. Z tohoto důvodu považují výrok II. 
napadeného rozsudku za nesprávný.

IV. C.

Nesprávnost obou výroků napadeného rozhodnutí

[53] Žalobci napadli jednu a tutéž právní skutečnost, kterou považovali za příčící se právu, dvěma 
různými způsoby. Učinili tak především proto, že s ohledem na absenci dosavadní judikatury chtěli využít 
všechny možné zákonné cesty jak dosáhnout ochrany svých subjektivních práv. Svůj postup odůvodnili 
obvyklou frází o procesní opatrnosti.

[54] Vzájemný vztah užitých nástrojů práva, tedy vzájemný poměr obecné určovací žaloby a zákonné 
určovací  žaloby  může  být  různý.  Je  možné,  že  zvláštní  procesní  nástroj  ochrany  práva  předchází 
obecnému nástroji ochrany práva, nebo je možné dojít výkladem i k tomu, že lze uplatnit pouze obecný 
postup, popřípadě lze dojít i k závěru, že oba způsoby je možné uplatnit souběžně.

[55] Ať už je  v  tomto směru řešení  otázky vzájemného vztahu  procesních  prostředků jakékoliv, 
nemělo by nikdy vést k závěru, že nelze použít žádný z nich, aniž by soud zároveň naznačil způsob, jak je 
možné se domoci práva uplatněného žalobou. Česká republika se definuje, mimo jiné, jako svrchovaný 
stát (čl.  1 Ústavy).  Pojem svrchovanosti obsahuje i  funkční vlastnost spočívající v tom, že je schopna 
prosadit pravidla,  která sama definuje, ve společenském a zeměpisném prostoru, který je podřízen její 
svrchované moci.

[56] Postup odvolacího soudu, který ve svém výsledku vedl k závěru, že soudy jako celek nejsou 
žádným způsobem oprávněny  rozhodnout  otázku,  zda  bylo  nebo  nebylo  porušeno  právo,  které  stát 
vytvořil,  je  v  tomto  směru  selháním  funkčnosti  státu  jako  celku  a  je  porušením  ústavněprávního 
předpokladu vyjádřeného v čl.  1 Ústavy. Stát, který nese odpovědnost za dodržování práva, nese tuto 
povinnost  ve  vztahu  k  celému  prostoru  sociálních  a  politických  vztahů,  které  jsou  v  dosahu  jeho 
svrchovanosti. Výslovné a úmyslné odepření spravedlnosti, kterého se dopustil především odvolací soud, 
představuje nebezpečný precedens, protože soud tím  de facto říká, že v rámci politických vztahů uvnitř 
politických stran platí pravidla pouze nominálně a nikoliv materiálně. Jinými slovy, soud aktérům procesů 
v politických stranách sděluje,  že možné a fakticky dovolené je vše bez ohledu na platné právo a jím 
stanovená další pravidla (stanovy, dohody apod.). 

[57] S jistou nadsázkou by bylo možné vést i analogii v oblasti trestní jurisdikce. I soudy v trestním 
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řízení by mohly odmítnout trestat trestné činy, pokud se týkají činnosti politických stran, neboť odsuzující 
rozsudek by byl nepochybně zásahem do jejich činnosti.  Odepření spravedlnosti ve vztahu k právním 
poměrům v rámci politických stran je navíc v situaci,  kdy stát výslovně staví svůj politický systém na 
soutěži  těchto  stran  právně  nebezpečné.  Opakování  takového  postupu  by  mohlo  vést  i  ke  ztrátě 
funkčnosti státu jako celku, protože politické strany by přestaly plnit svou zprostředkující funkci. Ta je 
totiž  závislá  na  dodržování  pravidel,  která  jsou  dána  zákonem  či  vlastními  pravidly  politické  strany 
(stanovami).

[58] Nesprávnost  napadeného  rozsudku  tedy  dovolatelé  nespatřují  pouze  v  nezákonnosti  obou 
napadených výroků, ale v jejich společném dopadu, který vede ve svém celku k odepření spravedlnosti a 
porušení ust. čl. 36 Listiny, stejně jako ust. čl. 1 Ústavy.

V.

Návrh výroku

[59] Dovolatelé se domáhají zrušení napadeného rozsudku jako celku, protože jej považují za zcela 
nesprávný. Dovolatelé také považují výrok nalézacího soudu sub I., kterým se zastavuje část řízení, za 
nesprávný a proto navrhují  jeho jeho zrušení.  Výrok nalézacího soudu pod jeho bodem II.  nechávají 
návrhem nedotčený, protože jej považují za správný a to jak věcně, tak procesně. S ohledem na uvedené 
navrhují dovolatelé, aby dovolací soud vydal tento rozsudek:

I. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. května 2008 vydaný pod č. 
j. 18 C 173/2007-46 se v rozsahu jeho výroku pod bodem I. zrušuje.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne ze dne 5. února 2009 vydaný pod č. 
j. 19 Co 453/2008-86 se zrušuje.

III. Věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Ing. Jiří Vitha
Mgr. Lukáš Petřík
Petr Stejskal
dovolatelé 

dle plné moci

Pavel Uhl
advokát
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I.
 

Zalobei lng. Jifi Vitha, Mgr. Lukas Petrik, Akad. mal. Jaromir Gal a Petr Stejskal (dale jen 
"ialabci") podali dne 1. 6. 2009 dovolani k Nejvyssimu soudu CR, kterym se domahaji 
zruseni vyroku 1. uvedeneho v rozsudku Obvodniho soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 5. 2008, c.j. 
18 C 173/2007-46, a rozsudku Mestskeho soudu v Praze ze dne 5. 2. 2009, c.j, 19 Co 
453/2008-86. 

Na zaklade shora uvedeneho vyzval Obvodni soud pro Prahu 1 zalovaneho, aby se k vyse 
uvedenemu dovolani vyjadfil, 

V souladu s vyse uvedenou vyzvou zalovany timto soudu prostrednictvim sveho pravniho 
zastupce predklada toto 

v y j a d f e n I. 

Zalovany se neztotozriuje s nazory zalobcu uvedenymi v predmetnem dovolani ohledne 
nespravnosti napadenych rozsudku. 

Naopak je toho nazoru, ze Obvodni soud pro Prahu 1 ve vyroku 1. rozsudku ze dne 30. 5. 
2008, c.j. 18 C 173/2007-46, jakoz i Mestsky soud v Praze v rozsudku ze dne 5. 2. 2009, c.j, 
19 Co 453/2008-86, dospel ke spravnemu pravnimu zaveru, kdyz fizeni 0 urceni, ze 
rozhodnuti organu zalovaneho "Usneseni Oblastniho snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007" 
je neplatne, a fizenf 0 tom, zda je toto rozhodnuti organu v souladu se stanovami a zakonem, 
zastavil. 

Oba vyse jmenovane soudy fizeni ve veci zastavili s odkazem na § 7 zakona c. 99/1964 Sb., 
obcansky soudni fad (dale jen .io.s.i. "), § 3 odst. 1 a § 16a zakona c. 424/1991 Sb., 0 

sdruzovani v politickych stranach a v politickych hnutieh (dale jen "zakan a politickych 
stranach ''). 

Nazor techto soudu, tj. ze vee zalobcu nespada do pravomoci soudu ve smyslu § 7 o.s.r., 
zalovany sdili (viz jeho podani v prubehu tohoto ffzeni). Nejedna se totiz 0 vee 
obcanskopravni ani 0 vee vyplyvajici z pracovnich, rodinnych, druzstevnich a obehodnfch 
vztahu, nybrz 0 vnitrni vee politicke strany. Zadny zakon nestanovi, ze by se jednalo 0 ,jinou 
vee" ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 3 o.s.f., naopak ji § 3 odst. 1 a § 16a zak. 0 politickych 
stranach primo ze soudni pravomoei vylucuje, 

II. 

Pravo zakladat politi eke strany (el. 20 odst. 2 Listiny) je zvlastni formou sdruzovacfho prava. 
Ze systematickeho zafazeni i z obsahu tohoto ustanoveni vyplyva, ze na politicke strany a 
hnuti se nevztahuje obecny prineip svobody sdruzovani obsazeny v prve vete cl. 20 odst. 1 
Listiny, tj. ze pravo svobodne se sdruzovat je zaruceno. 

Na rozdil od ostatnfch forem sdruzovani, ktere je upraveno zakonern c. 83/1990 Sb., 0 

sdruzovani obcanu, je proto upraveno samostatnym zakonem - zakonem 0 politickych 
stranach, pficemz mezi temito zakony neexistuje vzajemny vztah. Zakon 0 politickych 
stranach pak v § 16a stanovi jasne hraniee, ktera vee a za jakych podminek spada do 
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pravomoci obecnych soudu. Tyto meze jsou stanoveny tak urcite, aby nevytvofily prostor pro 
libovuli. 

C1. 22 Listiny uvadi, ze "Zakonna uprava vsech politickych prav a svobod a jejich vyklad a 
pouiivani musi umoihovat a ochraiiovat svobodnou soutei politickych sil v demokraticke 
spolecnosti. II 

Zalobci ve svem dovolani nespravne vyvozuji, ze zamernym uzitim pojmu "politicka sila" 
(nikoliv standardne pouzivanym pojmem "politicka strana"), mel zakonodarce nepochybne na 
mysli nejen soutez mezi ruznymi politickymi stranami, nybrz i soutez ruznych politickych sil 
v ramci jedne strany. Na zaklade tohoto sveho rozsireneho vykladu pak zalobci dovozuji, ze 
je mozno zajistit vynuceni pravide1 soudem i uvnitf politicke strany a aplikovat soudni 
vynuceni na vsechna rozhodnuti politicke strany, nejen na skutecnosti uvedene v § 9 zak, 0 

politickych stranach (viz str. 7 odst. c. 37 dovolani). 

Zalovany se s nazory falobcu neztotoziiuje, 

Slovni spojeni "politicka sila" v sobe zahmuje oznaceni politickych sil, kterou muze by! napf. 
strana, hnuti (srov. napr. nalez Ustavniho soudu sp. zn. II. US 275/96). 

Pokud by se pravomoc soudu tykala vsech veci a rozhodnuti politicke strany, tj. smerovala 
dovnitf strany v rozsahu sirsfrn net vymezenym v zak, 0 politickych stranach Oak svou 
argumentaci dovozuji zalobci), nejen ze by slo 0 nepfijatelny zasah do autonomie strany, ale 
tate soudni ochrana by nabyvala absurdniho razu (srov. rozsudek Nejvyssiho soudu sp. zn. 28 
Cdo 2865/2006 "Cela iada svazovych rozhodnuti ma evidentne natolik "operativni" 
charakter, ie piipadne poskytnutd soudni ochrana by nabyvala takika absurdniho razu ... 
V principu vsak stale plati, ie soudni ochranu proti zdsadnim rozhodnutim (v politicke strane 
jsou tate zasadni rozhodnuti vymezena v § 16a zak. 0 politickych stranach) internich 
organizacnich sloiek ialovaneho nelze vyloucit. "). 

Svyrn vykladem zalobci rozsifuji C\. 22 Listiny nad ramec umyslu zakonodarce, nebot' toto 
ustanoveni vychazi z principu, ze zakladem i zarukou politickych pray v demokraticke 
spolecnosti Oak jsou v Listine obsazeny) je svobodna souteze politickych sil, tedy 
pluralitniho politickeho systemu, nikoliv politickych sil v ramci jedne strany. V souladu 
s timto vymezenim musi by! pak tate prava a svobody vykladany a pouzivany. 

C\. 5 Ustavy CR stanovi, ze ; Politicky system je zaloien na svobodnem a dobrovolnem vzniku 
a volne souteii politickych stran respektujicich zdkladni politicke principy a odmitajici nasili 
jako prostiedek k prosazovani svych zajmu. II 

Pravo na regulerni ucast na politicke soutezi upravene v C\. 5 Ustavy se pak ope! vztahuje 
pouze na soutez jednotlivych politickych stran v boji 0 moc. Ma za cil zabranit vytvofeni 
politickeho systemu s vedouci ulohou nektere politicke strany Ci jine politicke sily ve 
spolecnosti, ktera by popirala ci znemozriovala svobodnou soutez politickych sil, nikoliv na 
reseni vnitfnfch nesvaru a rozdilnych nazoru clenu jedne z mnoha bunek na urcite urovni 
nejake strany. 

Vyse zrninena ustanoveni ustavnich zakonu a zakona 0 politickych stranach vymezuji hranice 
nepfimereneho zasahu do autonomie politickych stran a hnuti. Soudni projednani a rozhodnuti 
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ve veci, zdaje "Usneseni Oblastniho snemu ODS Praha 5 ze dne 23.5.2007" neplatne, popf. 
v rozporu se zakonem a stanovarni, by bylo jednoznacnym pfekrocenim techto hranic. 

Vykiad pravnich norem vztahujicieh se k projednavane veei provedeny zalobci 
v dovolani je nepfipustne extenzivni (srov. nalez Ustavniho soudu CR ze dne 26. 6. 1995, 
sp. zn. IV. US 188/94 " V nekterych piipadech se muie stat, ie interpretace pravnich pfedpisu 
obecnymi soudy muie byt natolik extremni, ie vyboCi z mezi ustavnosti. Tak tomu bude 
zejmena tehdy, bude-li vyklad natolik extenzivni, ie porusi ustanoveni Cl. 4 odst. 4 Listiny, 
ktere uklada organum aplikujicim pravo setfit podstatu a smysl zakladnich prav. "). 

Nazoru zalovaneho prisvedcuje i judikat Nejvyssiho soudu ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 29 
Cdo 1672/2000, ve kterem je uvedeno: .Podle cl. 20 odst. 4 Listiny, politicke strany, politicka 
hnuti. jakoi i jina sdruieni jsou oddelena od statu. Tento ustavne zaruceny princip zajiUuje 
sdruienim plnou autonomii pokud jde 0 zasahovani statnich organu do jejich zaleiitosti. 
Promita se nejen ve zpusobu vzniku sdruieni a v neexistenci vztahu ke statnimu rozpoctu, ale i 
v zasade clenske samospravy, do nii stat nesmi zasahovat. Do postaveni a cinnosti sdruieni 
mohou proto statni organy zasahovat jen v mezich stanovenych Listinou a zakony. 

Ke stejnemu zaveru dospel i Nejvyssf spravni soud v rozhodnuti c.j, Pst 1/2008-66" Politicke 
strany maji v zastupitelske forme demokracie svu] nezastupitelny vyznam, proto poiivaji 
zvysene ochrany proti zdsahum statu do sve cinnosti. " 

III. 

V souvislosti s argumentaci zalobcu ohledne nespravnosti vyroku II. napadeneho rozhodnuti 
Mestskeho soudu v Praze v rozsudku ze dne 5. 2. 2009, c.j, 19 Co 453/2008-86, tykajiciho se 
problematiky pojeti statutarnfho organu, zalovany s duvodu hospodarnosti zcela odkazuje 
zejmena na sve odvolani ze dne 22. 7. 2008, jakoz i argumentaci vyjadfenou v prubehu 
ustniho jednani u odvolaciho soudu. 

IV. 

Listina, ustava ani jiny zakon neumozfiuji statu, resp. soudu, zasahovat do nezavislosti 
politickych stran a hnuti a rozhodovat 0 tom, kdo je clenem a ktere usneseni vnitfnich 
organu strany a hnuti je platne, vyjma skutecnosti vyznacovanych v rejstffku stran a 
hnuti ve smyslu § 9 zak, 0 pol. stranach. 0 tyto skutecnosti se vsak v tomto pffpade 
nejedna. 

V dusledku tzv. vnitfni autonomie strany neni pravomoe obecneho soudu dana. 
Pfipadny soudni pfezkum rozhodovani uvnitf politicke strany by zpusobil neopravneny 
zasah statui moci do zminene autonomie. 

Tento vyklad je tez v souladu s clankem 6 odst. 1 Umluvy 0 ochrane lidskych pray a 
zakladnich svobod Rady Evropy, podle nehoz ma kazdy pravo na projednani sve veci 
pfed nezavislym a nestrannym soudem, jde-Ii 0 jeho obcanska prava nebo zavazky. 
JestliZe judikatura Evropskeho soudu pro lidska prava nezahrnula do okruhu 
obcanskych pray a zavazku napf. sluzebni pomer statniho zamestnance (vee Simmer v. 
Ceska republika, rozsudek ze dne 8. 12. 1998, podrobneji tez Hubalkova, E.: Evropska 
umluva 0 lidskych pravech a Ceska republika, Linde, Praha 2003, str. 140 a nasl.), pak 
tim spise nemuze byt - a fortiori - obcanskym pravem ci zavazkem pravo na soudni 
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prezkum rozhodovani interniho organu politicke strany ci hnuti, znamenajici zasadni 
zasah do autonomie strany a ustavne zarucene oddeleni stran a hnuti od statu. 

V. 

Nad ramec tohoto vyjadfeni zalovany upozoriiuje, ze ackoliv z § 241 o.s.f. vyplyva povinnost 
dovolatele neehat se v ffzeni pfed dovolacim soudem zastoupit advokatem, z ptedlozeneho 
dovolani vyplyva, ze dovolatel Akad. mal. Jaromir Gal neni pravne zastoupen. 

VI. 

S ohledem na vyse uvedene skutecnosti zalovany trva na svem nazoru, ze projednani veci 
nespada do pravomoei obecnych soudu 

a navrhuje, 

aby Nejvyssi soud CR dovolani zalobcu zamitl. 

V Praze dne 10. cervence 2009 

Obcanska demokraticka strana 
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Ústavnímu soudu
Joštova 8
660 83 Brno 2

V Praze dne 7. července 2010

Věc: Ústavní stížnost proti

1. pravomocnému  rozsudku  Nejvyššího  soudu  ze dne  1. dubna  2010 
vydanému pod č. j. 28 Cdo 3373/2009-112

2. pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2009 
vydanému pod č. j. 29 Co 453/2008-86

3. proti pravomocnému výroku I.  rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 
ze dne 30. května 2008 vydanému pod č. j. 18 C 173/2007-46

Stěžovatelé: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5

b) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5

zastoupeni dle plné moci Pavlem Uhlem, 
advokátem  zapsaným  v seznamu  ČAK 
pod  č. 10960,  se sídlem  Kořenského  15, 
150 00 Praha 5 – Smíchov

Další účastníci řízení:

c) Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno

d) Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2

e) Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1

Vedlejší účastníci řízení:

f) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03

g) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00

h) Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 
118 00 Praha 1

přílohy: plné moci stěžovatelů
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. dubna 2010, č. j. 28 Cdo 3373/2009-112
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2009, č. j. 29 Co 453/2008-86
rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. května 2008, č. j. 18 C 
173/2007-46

SEDMKRÁT

1. strana z(e) 18



A. Popis procesních okolností předcházejících stížnosti

[1] Stěžovatelé jsou fyzické osoby. Vedlejší účastník řízení sub h) je politickou stranou. Dne 14. 
listopadu 2007 podali oba stěžovatelé s dalšími dvěma žalobci (vedlejší účastníci řízení sub f) a g)) proti  
vedlejšímu účastníkovi řízení sub h) žalobu. Touto žalobou se domáhali, jakožto členové žalovaného 
subjektu, dvěma samostatnými návrhy výroků jednak určení, že rozhodnutí orgánu vedlejšího účastníka 
řízení  sub h),  konkrétně „Usnesení oblastního sněmu ODS Praha 5 ze dne 23.  května 2007“ není  
přijato v souladu se zákonem a stanovami, a jednak, že totéž rozhodnutí je neplatné.

[2] Stěžovatelé procesně opřeli žalobní nárok jednak o specifickou zákonnou žalobu dle ust. § 16a 
odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, ve znění pozdějších předpisů (dále  
jen zákon o politických stranách).  Druhý výrok pak opřeli  o obecnou určovací  žalobu s  tím, že k 
tomuto žalobnímu požadavku doložili naléhavý právní zájem. Věcně pak oba nároky opřely o tvrzená 
porušení zákona spočívající v falzifikaci dokladů o členské základně, evidenci osob, které nejsou členy, 
neregulérní svolání sněmu a další nezákonné postupy.

[3] Dne 30. května 2008 rozhodl rozsudkem vydaným pod č. j. 18 C 173/2007-46 o věci účastník 
řízení sub e), jako soud prvého stupně. V části žaloby určovací opřené o obecná ustanovení procesních 
předpisů  řízení  soud  zastavil  výrokem označeným jako  (I.).  Své  rozhodnutí  odůvodnil  tím,  že  do 
činnosti politických stran je možné zasahovat pouze způsobem, který zákon předvídá. Naopak o věci,  
která byla argumentačně opřena o zákonnou žalobu dle ust. § 16a zákona o politických stranách soud  
rozhodl výrokem (II.) věcně tak, že žalobě vyhověl.

[4] Proti rozsudku si obě strany sporu podaly odvolání. Žalobci (stěžovatelé vedlejší účastníci řízení 
sub f) a g)) a napadli výrok o zastavení řízení, kdežto žalovaný vedlejší účastník sub h) napadl výrok,  
kterým soud části žalobě vyhověl věcně.

[5] Účastník řízení sub d) jako odvolací soud o obou odvoláních rozhodl rozsudkem vydaným dne 
5. února 2009 pod č. j. 29 Co 453/2008-86. Výrok o zastavení řízení (I.) potvrdil jako procesně správný 
a výrok ve věci (II.) změnil na zamítavý. Nikoli ovšem z důvodů věcných, ale z toho toho důvodu, že  
napadené  rozhodnutí  orgánu  strany  nespadá  do  kategorie  soudně  přezkoumatelných  rozhodnutí  a 
formulačně správný petit odpovídající dikci zákonné žaloby je zapotřebí zamítnout, pokud se vymyká 
rozsahu zákonné přezkumné licence.

[6] Proti odvolacímu rozsudku podali stěžovatelé a vedlejší účastník sub f) dovolání, jež bylo ze 
zákona přípustné jako mimořádný opravný prostředek proti oběma výrokům napadeného rozhodnutí  
odvolacího soudu a to bez možnosti posouzení této přípustnosti dovolacím soudem.

[7] Dne 1. dubna 2010 rozhodl účastník řízení sub c) o dovolání rozsudkem vydaným pod č.  j. 28 
Cdo 3373/2009-112, že se dovolání zamítá. Rozhodnutí  bylo doručeno stěžovatelům dne 6. května 
2010. Lhůta k podání ústavní stížnosti ve smyslu § 73 odst. 3 zákona o Ústavním soudu připadla na den 
5. července 2010, který je ovšem státním svátkem, stejně jako den následující . Po aplikace obvyklé  
procesní analogie s procesními předpisy připadá tak poslední den lhůty k podání ústavní stížnosti na  
prvním pracovní den, kterým je 8. červenec 2010.
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B. Vymezení stížnosti

[8] Stěžovatelé podávají  proti pravomocnému rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. dubna 2010 
vydanému pod č. j. 28 Cdo 3373/2009-112, proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne  5. února  2009  vydanému  pod  č.  j.  29  Co  453/2008-86  a  proti  pravomocnému  výroku  I.  
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. května 2008 vydanému pod č. j. 18 C 173/2007-46

ústavní stížnost.

[9] Důvodem stížnosti je porušení 

a) práva na spravedlivý proces a soudní ochranu dle ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod (vyhlášené jako ústavní zákon č. 23/1991 Sb., dále jen Listina) a dle ust.  
čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (vyhlášené pod č. 209/1992 Sb.,  
dále jen Úmluva),

b) práva na svobodu politického sdružování dle ust. čl. 20 Listiny ve spojení s ust čl. 5 
Ústavy (vyhlášené jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., dále jen Ústava) a dle ust. čl. 11 
odst. 1 Úmluvy a 

c) práva na podíl na správě veřejných věcí dle ust. čl. 21 Listiny.

[10] Kromě toho, že byla porušena subjektivní a ústavou zaručená práva stěžovatelů, tak stěžovatelé  
rovněž poukazují na to, že soudy ve svém postupu popřely i  záruku některých ústavou zaručených 
funkčních principů, které nejsou formulovány jako subjektivní právo, ale jejich dodržení je nezbytné k 
zachování funkčnosti ústavního systému jako celku a k ochraně subjektivních práv vůbec. Jedná se o 
tyto ústavním pořádkem definované funkční principy:

d) odvození politického systému státu od svobodné soutěže politických stran respektujících 
základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých 
zájmů; a to dle ust. čl. 5 Ústavy,

e) nezbytnost  existence  svobodné  politické  soutěže  jako  základní  kriterium  pro  výklad 
všech právních předpisů; ust. čl. 22 Listiny.

[11] Stěžovatelé  jsou  si  vědomi,  že  ústavní  stížnost  musí  být  založena  na  skutečnosti,  že  jsou 
porušena jejich ústavním pořádkem zaručená práva, ale berou v úvahu i fakt, že Ústavní soud přihlíží  
při  své  judikatuře  k  porušení  ústavním  pořádkem  stanovených  pravidel,  pokud  jejich  porušení  v 
konečném důsledku může k porušení dalších subjektivních práv vést.

C. Vymezení právní podstaty stížnosti

[12] Po dobu řízení před obecnými soudy se od samého podání žaloby až do projednání věci vedla  
polemika mezi stranami sporu ohledně toho, zda je předmět sporu podřízen pravomoci soudů České 
republiky.  Zatímco nalézací  soud (účastník  sub e))  ve  vztahu k jednomu výroku  návrhu rozsudku 
dospěl k závěru, že tu pravomoc soudů je dána, ve vztahu k druhému návrhu výroku dospěl k závěru, 
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že zde pravomoc dána není.  Ve vztahu k návrhu výroku, kde svou pravomoc seznal, také o tomto 
návrhu rozhodl věcně. 

[13] Věcně vzato opřel nalézací soud svůj právní názor o předchozí závěr o skutečnost, že podle  
zákona  je  výslovně  možné  se  domáhat  se  před  soudem určení,  zda  je  takové  rozhodnutí  orgánu 
politické  strany,  které  se  dotýká  skutečností  vyznačovaných  v rejstříku  stran a  hnutí,  v  souladu se  
zákonem a stanovami. Věcně se jednalo o rozhodnutí regionálního orgánu strany (usnesení oblastního  
sněmu ODS Praha 5 ze dne 23. května 2007). Otázka, zda se jedná o rozhodnutí, jehož obsah se dotýká 
skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí, byla sporná mezi stranami a nalézací soud žalobu 
projednal věcně pouze proto, že právo vyložil shodně se stěžovateli a sporné rozhodnutí podřadil pod 
zákonnou  určovací  žalobu,  o  niž  není  v  obecné  rovině  pochyb,  že  zakládá  pravomoc  soudu  k 
rozhodnutí. 

[14] Naopak  v  rozsahu  dalšího  návrhu  výroku,  jenž  se  opíral  o  obecnou  určovací  žalobu  s 
doloženým  naléhavým  právním  zájmem  (ovšem  směřující  jinou  formulací  věcně  proti  témuž 
rozhodnutí) dospěl nalézací soud k závěru, že v tomto směru je pravomoc soudů vyloučena s ohledem 
na obecný princip, že stát nesmí do činnosti politických stran zasahovat.

[15] Odvolací  soud  (účastník  řízení  sub  d))  pak  v  rozsahu  věcně  projednané  žaloby  změnil  
rozhodnutí nalézacího soudu, protože dospěl k závěru, že rozhodnutí orgánu politické strany, jež bylo 
napadeno se netýká skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí. V rozsahu zastavení řízení pak  
rozhodnutí potvrdil. Odvolací soud pak v podstatě vyloučil jakoukoliv možnost jak soudně přezkoumat 
nebo podrobit soudnímu přezkumu zákonnosti jakékoliv rozhodnutí orgánu politické strany, pokud se 
nejedná o takové rozhodnutí, které se týká skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí. 

[16] Jak rozhodnutí soudu nalézacího, tak odvolacího předcházela podání obou stran sporu, která 
otázku soudní přezkoumatelnosti analyzovala ve všech souvislostech, počínaje mechanickým výkladem 
platných právních předpisů a konče aplikací ústavních principů. Oba soudy se při zkoumání vlastní 
pravomoci ovšem omezily na mechanický výklad zákona.

[17] Rozhodnutí  odvolacího  soudu bylo  stěžovateli  napadeno  dovoláním,  ve  kterém stěžovatelé 
argumentovali ve velmi obecné rovině výkladem ústavního práva ve prospěch nezbytnosti takového 
výkladu práva, který vede k věcné přezkoumatelnosti zákonnosti rozhodnutí orgánů politických stran. 
Vedle  toho sumarizovali  i  argumenty  založené  na  technickém výkladu  svědčícím v jeho prospěch.  
Dovolací otázkou pak byla otázka soudní arbitrability rozhodnutí politických stran či jejich orgánů.

[18] Dovolací soud (účastník řízení sub c)) pak dovolání zamítl. Vyšel do značné míry vstříc dikci  
odůvodnění dovolání a své odůvodnění formuloval rovněž v na pozadí výkladu norem ústavního práva 
a účelu právní úpravy politických stran. Ve své argumentaci ovšem polemizoval pouze s některými 
právními argumenty stěžovatelů a jiné z nich nechal bez odezvy. Dospěl takto k názoru, že rozhodnutí 
(orgánů) politických stran nepodléhají za obvyklých okolností kontrole zákonnosti a z těchto důvodů 
tak  dovolání  zamítl.  Leitmotivem  jeho  odůvodnění  byla  potřeba  restriktivního  výkladu  zákonných 
ustanovení, která by přezkum rozhodnutí politických stran umožňovala. 

[19] Jádrem argumentace této ústavní stížnosti je předpoklad, že ve světle ústavního pořádku České 
republiky je možný pouze takový výklad práva, který umožní test zákonnosti rozhodnutí politických 
stran nebo jejich orgánů nezávislým orgánem určeným k rozhodování sporů a ochranně zákonnosti – 
tedy soudem. Naopak výklad práva, ke kterému dospěla soustava soudů představovaná účastníky řízení 
sub c) až e) jako celek,  tedy výklad předpokládající,  že činnost orgánů politických stran se vymyká  
soudnímu  posouzení  otázek  zákonnosti,  je  dle  stěžovatelů  protiústavní  v  rozsahu  vymezení  v 
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odstavcích [9] a [10].

[20] Stěžovatelé  dodávají,  že  věcný  výsledek  posouzení  zákonnosti  rozhodnutí  orgánu  politické 
strany není předmětem této stížnosti. V jediné fázi řízení, kdy k tomuto věcnému posouzení zákonnosti  
soudem došlo, tedy v řízení před účastníkem řízení sub e) jakožto nalézacím soudem, jehož výrok II.  
poté  byl  změněn,  soud  stěžovatelům vyhověl.  Věcné  posouzení  považují  stěžovatelé  ryze  za  úkol 
obecných soudů a  touto stížností  se  stěžovatelé  domáhají  pouze  tohoto  posouzení  jako  takového,  
protože právě toto posouzení jim bylo v konečném důsledku právě obecnými soudy odepřeno. Otázka 
výsledku věcného posouzení  zákonnosti  rozhodnutí  (orgánu) politické  strany by pak měla být  věcí 
dalšího  řízení  před  obecnými  soudy.  Podotýkají  nicméně,  že  skutečnost,  že  stěžovatelům  bylo  v 
počáteční fázi nalézacím soudem věcně (nepravomocně) vyhověno svědčí o tom, že jejich stížnost se 
nedomáhá ryze akademického práva, ale naopak směřuje k reálně uchopitelnému právu, jež má oporu 
ve skutečnosti společenských vztahů.

D. Právní výklad podaný účastníky řízení

[21] Nalézací  soud částečně žalobu věcně projednal,  čímž vyšel vstříc požadavku stěžovatelů,  ale 
tento výrok byl poté dovolacím soudem změněn a ve změněné podobě věcně potvrzen dovolacím 
soudem. S tímto výrokem (II.), který není touto stížností napaden, stěžovatelé nepolemizují, protože se 
s ním ztotožňují.

[22] V  rozsahu  projednávání  sporu  v  nalézacím  a  odvolacím  řízení  se  soudy  s  otázkou  své 
pravomoci  vypořádávaly  pouze  mechanicky.  Nalézací  soud  ve  stížností  napadeném rozsahu  řízení 
zastavil  s  odůvodněním,  že  podle  ustanovení  §  16a  zákona se nelze  (petitorně)  domáhat vyslovení 
neplatnosti a odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu č. j.  28 Cdo 2948/2006-891.  Nalézací soud tak 
dospěl k závěru, že věc žalovanou ve druhém odstavci žaloby nelze podřadit pod obecný žalobní režim 
obecné určovací žaloby pro nedostatek pravomoci soudu.

[23] Odvolací  soud  tento  právní  závěr  potvrdil  svým  výrokem  I.  napadeného  rozsudku.  V 
odůvodnění uvedl, že v soud postupoval správně pokud v případě rozhodnutí o žalobním petitu na 
určení,  znějícím  jinak  než  stanoví  §  16a  zákona  o  politických  stranách,  postrádají  obecné  soudy 
pravomoc  k  jejímu  projednání,  a  protože  se  jedná  o  neodstranitelný  nedostatek  podmínky  řízení, 
správně řízení podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu zastavil, aniž věc postoupil jinému orgánu 
(str. 3 odst. 2 napadeného rozhodnutí pod č. 2).

[24] Soudy takto konstatovaly fakt, že zasahovat do činnosti politických je možné pouze na základě 
zákona  s  tím,  že  z  okolností  bylo  zjevné,  že  své  vlastní  rozhodnutí  sporu  stran  zákonnosti  by 
považovaly za zásah do činnosti.  Soudy - účastnící řízení d) a e) se nezabývaly hlubším kontextem. 
Odvolací  soud  se  pak  omezil  na  pouhou  recitaci  judikatorního  závěru  z  již  zmíněného  rozsudku 
Nejvyššího soudu (č. j. 28 Cdo 2948/2006-89, jenž byl později zrušen Ústavním soudem).

[25] Oba účastnící řízení (d) a e)) přitom vycházeli z toho, že na posouzení své vlastní pravomoci 
aplikovaly zápůrčí zákonnou klauzuli, která zakazuje státu zasahovat do činnosti politických stran jinak 
než zákonem stanoveným způsobem. Zákaz opřely oba soudy jednak o existenci ust. § 3 odst. 1 zákona 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů: „Státní 

1 Tento rozsudek byl  později  zrušen Ústavním soudem nálezem vydaným dne 23.  dubna 2009 pod sp.  zn.  III.  ÚS  
2542/07
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orgány mohou do jejich postavení a činnosti  zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.“ a 
jednak  o  skutečnost,  že  nepodřadily  spor  pod  definici  civilních  sporů  uvedenou  v  ust.  §  7  odst.  
občanského soudního řádu: „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné  
právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je 
podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.“.

[26] Při výkladu rozsahu dopadu zákonné určovací žaloby podle ust.  § 16a zákona o politických 
stranách pak oba soudy vedly tytéž důvody (princip nezasahování)  k restriktivnímu výkladu tohoto 
ustanovení.  Ustanovení tedy vyložily  v maximálně možné restriktivní variantě, jenž vedla k popření  
možnosti rozhodnout spor věcně. 

[27] Účastník řízení sub c) pak argumentaci obohatil o polemiku s tezí stěžovatelů, že soudy by měly 
rozhodnout spor  ultima ratio jako spor dvou soukromoprávních subjektů. Vůči tomuto argumentu se 
účastník sub c) postavil argumentací, že povaha politických stran má smíšenou povahu a nelze je tedy 
považovat pro účely sporu o zákonnosti politického rozhodnutí jeho orgánu za subjekty soukromého 
práva podřízené civilní jurisdikci obecných soudů. Dovolací soud pak rozvádí svou argumentaci stran 
veřejnoprávní  povahy  politických  stran  poukazem na  veřejnoprávní  atributy  právní  úpravy  a  výčet  
dovolených zásahů ze strany státu, kam dovolací soud podřazuje mimo jiné i registraci orgánem státní 
správy apod.

[28] V neposlední řadě je pak třeba obrátit i svou pozornost k tomu, že dílčím důvodem dovolacího 
soudu k zamítnutí odvolání je jeho vlastní analýza funkce politických stran, která je dle něj především 
mocenská, a to popsaná jednorozměrně jako „úsilí o získání politické moci“, přičemž tento fakt vede 
dovolací soud k závěru, že dominantním prvkem činnosti politických stran jsou veřejnoprávní činnosti  
vymykající se civilní jurisdikci. Svou teorii pak dovolací soud označil jako tzv. kompromisní koncepci 
postavení politických stran.

[29] Nejvyšší soud také popřel důvodnost založenou na tvrzeném právu na soudní ochranu. Vůči 
tomuto argumentu se vymezil tak, že poukázal na to, že  Právo, jehož ochrany se žalobci domáhají, nenáleží  
mezi základní lidská práva a svobody (čl. 5 – 16), ale mezi práva politická (čl. 17 – 23). Ta mohou podléhat zásahu  
soudu jen na základě explicitního zákonného zmocnění, jež zde absentuje.

E. Protiústavnost právního výkladu podaného 
účastníky řízení

[30] Stěžovatelé mají za to, že názor plynoucí z konečných verdiktů soudů (účastníků řízení sub c) a 
ž e)) je nesprávný a v rozporu s ústavním pořádkem. Nesprávnost v obecném slova smyslu lze popsat 
ve dvou rovinách.  Jednak v rovině obvyklého výkladu práva (věcnou) a jednak v rovině posouzení 
otázky z hlediska ústavního práva (ústavněprávní). V rovině obvyklého výkladu práva s odhlédnutím od 
norem  práva  ústavního  je  zjevné,  že  existují  různé  možné  výklady  práva  ohledně  šíře  výkladu 
ustanovení  § 16a  zákona o politických stranách,  jak  naznačují  odlišné  postoje  nalézacího soudu na 
straně jedné a odvolacího a dovolacího soudu na straně druhé. 

[31] Stejně  tak  mají  stěžovatelé  za  to,  že  je  možný  různý  výklad  ohledně  obecné  arbitrability 
zákonnosti  či  platnosti  rozhodnutí  politických  stran  či  jejich  orgánů,  přičemž  v  tomto  případě  je 
nositelem  výkladu  v  tomto řízení  ve  prospěch  existence  pravomoci  soudů  pouze  on  sám,  kdežto 
účastníci sub c) až e) tvrdí opak. 
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[32] Věcnou nesprávnost, s odhlédnutím od norem ústavního práva, rozebírají stěžovatelé ve svých 
podáních ve věci, na která tímto odkazují. Zde pouze sumarizují, že v případě aplikace zákonné žaloby 
dle § 16a zákona o politických stranách je  zapotřebí  vykládat  založení  pravomoci  soudu tak,  že se 
vztahuje i na všechny orgány strany, které jednají navenek v rámci vlastní úvahy neomezeně v rozsahu 
vymezeném stanovami strany. Tento výklad lze dovodit z právního obsahu vymezení pojmu statutární 
orgán tak, jak byl pojímán v době, kdy bylo příslušné ustanovení do zákona vloženo. K otázce obecné  
určovací žaloby poukazují pak stěžovatelé na účel soudní soustavy chránit subjektivní práva v situaci,  
kdy již jiná cesta nápravy není možná a je tedy dán naléhavý právní zájem.

[33] Obě  tyto  výkladové  otázky  jsou  otázkou  výkladu  zákona,  která  obvykle  přísluší  obecným 
soudům, přičemž Ústavní soud za obvyklých okolností není oprávněn sdělovat, aby ani naznačovat, 
který z možných výkladů zákona je správný, pokud zůstávají přípustné varianty jeho výkladu v mezích 
ústavnosti. V tomto případě tomu tak dle stěžovatelů není. Soudy zvolený výklad práva je vedle obecné  
nesprávnosti také protiústavní. A to z následujících důvodů:

1. Soudní přezkum zákonnosti činnosti politických stran je nezbytný k tomu, aby byla naplněna 
práva uvedená v ust. čl. 20 Listiny ve spojení s ust. čl. 5 Ústavy a v ust. čl. 22 Listiny.

2. Soudní přezkum je nezbytný k obvyklé funkci politických stran v demokratickém a právním 
státě ve smyslu ust. čl. 1 Ústavy.

3. Argument  o  smíšené  povaze  politických  stran,  tzv.  kompromisní  koncepce  neobstojí  jako 
argument pro vynětí z jurisdikce soudů.

4. Judikatura  soudů,  včetně Ústavního soudu,  v oblasti  spolkového práva,  které  se od úpravy 
politických stran principiálně neliší, došla k opačnému závěru.

5. Soudní rozhodnutí o zákonnosti není zásahem státu do činnosti politických stran.

6. Soudní ochrany práv požívají nejen základní, ale i politická práva.

7. Účelu, kterého je možné dosáhnout soudním přezkumem, není možné dosáhnout jinak a nelze 
tedy uplatnit princip zdrženlivosti.

Jednotlivé body rozebírají stěžovatelé takto:

E. 1. Soudní  přezkum  zákonnosti  činnosti  politických  stran  je  nezbytný  k  tomu,  aby  byla 
naplněna práva uvedená v ust. čl. 20 Listiny ve spojení s ust. čl. 5 Ústavy a v ust. čl. 22  
Listiny.

[34] Právo sdružovat se v politických stranách není  samoúčelným nebo izolovaným právem, ale 
právem, které slouží k naplnění dalších politických práv, přičemž vzájemná provázanost těchto práv 
plyne  také  z  ústavních  předpisů.  Předně je  třeba  konstatovat,  že  občané  mají  právo podílet  se  na  
výkonu veřejné moci (ust. čl. 21. odst. 1). Toto subjektivní právo je rovněž vyjádřením skutečnosti, že  
Česká republika je stát demokratický (ust. čl. 1 Ústavy) a zdrojem jeho moci je lid (ust. čl. 2 Ústavy). 
Základní  nástroj  tohoto mechanizmu legitimace státní  moci a  zajištění  podílu  občanů na ní  je  pak 
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vyjádřen  v  ustanovení  ust.  čl.  5  Ústavy,  který  stanoví  že,  [p]olitický  systém  je  založen  na  svobodném  a  
dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí  
jako prostředek k prosazování svých zájmů. Tento rámec je pak rozveden v ust. čl. 22 Listiny, který stanoví, 
že [z]ákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou  
soutěž politických sil v demokratické společnosti. Posledně citované pravidlo má také interpretační význam ve 
vztahu k zákonné úpravě sdružování v politických stranách.

[35] Z uvedeného tedy plyne, že právo sdružovat se v politických stranách jako subjektivní právo 
(ust. čl. 22 odst. 2 Listiny) je nezbytným funkčním předpokladem pro účast na rozhodování o veřejných 
věcech (ust. čl. 1 a 2 Ústavy a ust. čl. 21 odst. 1 Listiny), a proto ústavní pořádek požaduje aby strany  
byly demokratické a to i vnitřně (ust. čl. 5 Ústavy) a zavazuje každého vykládat právo, tak, aby tato 
svobodná soutěž byla  zaručena,  chráněna a popřípadě vynucena (ust.  čl.  22 Listiny).  Zjednodušeně 
řečeno,  ústavní  právo  vytváří  požadavek,  aby  právo jako  celek  vytvářelo  záruku  dodržení  pravidel 
demokratičnosti  i  v  rámci  procesů  uvnitř  politických  stran  (především  ust.  čl.  5  Ústavy)  a  tento 
požadavek je naplněním subjektivních politických práv (ust. čl. 20 a 21 Listiny). Není tedy důvod mu 
nepřiznat ochranu podle ust. čl. 4 Ústavy, tedy ochranu soudem. Dle stěžovatelů dokonce ani není 
možné tohoto cíle dosáhnout jinak.

[36] Dle  stěžovatelů  je  neudržitelný  takový  výklad  práva,  podle  kterého by stát  odvozoval  svou 
legitimitu od procesu, jenž by nazýval demokratickým a zákonným, a zároveň by popíral, že je možné 
tento samotný proces demokratičnosti a zákonnosti podrobit testu, jenž by tyto vlastnosti relevantním 
způsobem ověřil. Pojem pravomoci soudu je pak zapotřebí vykládat tak, aby naplnil účel, pro který byly  
soudy zřízeny. 

[37] Jako základní interpretační pravidlo v tomto případě slouží citované ust. čl. 22 Listiny, které 
doslova vyžaduje takový výklad zákonné úpravy, který zajistí svobodnou soutěž politických sil. Pokud 
ústavodárce použil pojem „politická síla“ odlišný od pojmu „politická strana“, přičemž jeho použití se 
váže ke svobodné soutěži, tak tím vyjádřil mimo jiné, že to, že se politická soutěž neomezuje pouze na 
vztahy  mezi  politickými  stranami.  Tím  měl  ústavodárce  na  mysli  i  nepochybně  soutěž  různých 
politických sil v rámci jedné strany. 

[38] Požadavek na svobodnou povahu této soutěže lze z hlediska textace ústavního textu vztáhnout 
na jakoukoliv politickou soutěž. Výklad práva tedy musí směřovat k možnosti zajistit vynucení pravidel 
politické  soutěže  v  rámci  jednotlivých  politických  stran  cestou  práva,  tedy  i  soudem.  Ústavně 
konformní výklad vymezení pravomoci soudů tedy nemůže vyloučit jurisdikci soudů nad zákonností 
rozhodnutí v rámci politických stran.

E. 2. Soudní přezkum je nezbytný k obvyklé funkci politických stran v demokratickém a právním 
státě ve smyslu ust. čl. 1 Ústavy.

[39] Stěžovatelé vítají, že se dovolací soud pokusil zkoumat otázku existence sporné jurisdikce na 
pozadí doktrinárně vymezené funkce politických stran. Teleologický výklad práva je dle nich vhodným 
nástrojem k nalezení jeho správné podoby, pokud je takový výklad důsledně dotažen do svých důsledků 
a dílčí poznatky nejsou použity výběrově a nahodile. V tomto směru poukazují stěžovatelé na to, že 
funkční analýza provedená dovolacím soudem je neúplná. 

[40] Účastník  řízení  sub c)  jakožto dovolací  soud popsal  funkci  politických stran s  odkazem na 
státovědeckou doktrínu jako nástroj k dosažení politické moci. Tato funkční analýza je ovšem více než 

8. strana z(e) 18



neúplná. Soudobá politologie a sociologie přičítají  politickým stranám mnohem více funkcí, přičemž 
všechny výčtové katalogy těchto funkcí počítají  s jejich pluralitou a vzájemnou provázaností  těchto 
funkcí. Některé katalogy funkcí politických stran jsou pojaty jako maximálně stručné a uvádějí například 
pouze čtyři velmi obecné funkce; jako příklad může posloužit nejstručnější katalog (dle Klause von 
Beymeho), který uvádí: (1.) funkce vymezení politického cíle (tedy ideologie a programatika), (2.) funkce 
artikulace  a  agregace  společenských  zájmů,  (3.)  funkce  mobilizace  a  socializace  občanů  v  systému 
(především během voleb) a (4.) rekrutování elit a vytváření vlády2. 

[41] Vedle takto stručných katalogů existují  i  bohatší  katalogy funkcí politických stran,  z nich je 
vhodné citovat tzv. modifikovaný Almond-Powellův katalog funkcí politických stran: (1.) formulování  
požadavků,  (2.)  agregování  jednotlivých  partikulárních  zájmů  do  větších  a  přitom  pokud  možno 
prosaditelných celků, (3.)  formulace pravidel na základě těchto agregovaných zájmů, (4.)  zavádění a 
následné  prosazování  takto  formulovaných  pravidel,  (5.)  úprava  těchto  pravidel  na  základě  zpětné 
vazby,  (6.)  komunikace  v  rámci  politického  systému  i  s  jeho  okolím,  (7.)  udržování  a  další  
přizpůsobování systému jako celku a (8.) rekrutování a výcvik politických elit nezbytných pro fungování 
celého systému3.

[42] Veškeré shora uvedené funkce jsou nezbytné k funkci  demokratického a právního státu ve 
smyslu ust. čl. 1 Ústavy. Jednotlivé funkce pak zajišťují některá další subjektivní práva, jejich ochranu a 
funkční principy, tak jak jsou popsány v ústavním pořádku a procedurách jím předvídanými. Politické 
strany, a to každá jednotlivě a všechny pak ve svém souhrnu, vytváří komunikační a mocenské rozhraní 
k dosažení standardů demokratického státu, a to nikoliv pouze ve vztahu k politické moci,  ale i ve  
vztahu k občanům státu a jejich elitám. Politické strany pak též plní funkce politické socializace, udržují 
hodnotovou orientaci  společnosti  apod. Dvě posledně citované funkce bytostně souvisí  s ústavním 
pořádkem, respektive s Ústavou, která dle výkladu daného Ústavním soudem není hodnotově neutrální. 

[43] Všechny  naznačené  funkce  mají  procedurální  povahu.  K funkci  těchto  procedur  je  ovšem 
nezbytné, aby se tato procedura držela předem stanovených pravidel,  která by byla pro jejich aktéry 
předvídatelná. Existence pravidel je přitom nezbytně spjata s možností jejich vynucení. Možnost jejich 
svévolného porušení, nerespektování a dokonce zneužití musí být právně sankcionovány, pokud mají 
být shora uvedené funkce politických stran zachovány. Naopak absolutní možnost nedodržení pravidel 
bez jakékoliv právní sankce pak popírá jejich existenci jako takovou. Pokud demokratický stát, a to jak 
právně,  tak fakticky  odvozuje  svou legitimitu  a  staví  svou funkčnost  na  regulérnosti  (zákonnosti  a 
procedurální  předvídatelnosti)  procesů,  které  probíhají  v  politických stranách,  musí  vytvořit  takový 
mechanizmus, který tuto zákonnost zaručí, pokud chce zůstat státem právním i státem demokratickým.

[44] Argumentace uvedená v části E. 1. je do značné podobná argumentaci v této části stížnosti (E.  
2.). Rozdíl mezi oběma částmi je dán tím, že v jednom případě se argumentace vztahuje k jednotlivým 
ustanovením ústavního pořádku, kdežto ve druhém případě se vztahuje k věcně rozebraným funkcím 
politických stran, tak jak s nimi operuje pojmový aparát společenských věd. Ve svém důsledku není  
ovšem mezi těmito dvěma kategoriemi zásadní rozdíl, protože texty ústavního práva je třeba vykládat  
tak, aby naplnili základní funkční cíl vyjádřený v ust. čl. 1 a 2 a Ústavy. Právo a právní věda nevytváří a 
nepopisují odlišný svět než svět společenských a politických vztahů. Použití obou oblastí pojmového 
aparátu (E. 1. a E. 2.) a jejich obdobné argumentační vyznění je pak dokladem toho, že takto pojatá 
argumentace má oporu v realitě společenských vztahů a obstojí i v ve světle takového výkladu Ústavy,  
který je hodnotově podmíněný. 

2 Tento katalog sestavil politolog Klaus von Beyme, v češtině je popsán především v díle Fiala, P., Strmiska, M.:  Teorie  
politických stran. Barrister & Principal. Brno 1998; str. 69.

3 Fiala, P., Strmiska, M.: Teorie politických stran. Barrister & Principal. Brno 1998; str. 64.
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[45] Naopak výklad práva podaný obecnými soudy nedává odpověď na otázku, jak by mělo právo 
řešit otázku nastolenou stěžovateli podáním žaloby, ani jejich výklad práva netvrdil, že tento problém či  
otázka jako takové neexistují.  Tuto otázku ponechaly soudy jako otázku neřešenou, byť byla zjevně 
vyjádřena  po  celou  dobu  řízení.  Výklad  podaný  obecnými  soudy  tedy  neobstojí  ani  ve  světle  tak  
nezbytné úplnosti práva.

E. 3. Argument o smíšené povaze politických stran, tzv. kompromisní koncepce neobstojí jako 
argument pro vynětí z jurisdikce soudů.

[46] Jedním z argumentů účastníka řízení sub c) jako dovolacího soudu pro odmítnutí jurisdikce  
soudů  v  civilním  soudnictví,  byla  analýza  vedoucí  k  seznané  převažující  veřejnoprávní  povaze 
politických stran. Tato úvaha není sama o sobě na škodu, je otázkou spíše teoretického vkusu než  
platného práva, ale rozhodně nemá vliv posouzení  jurisdikce nad rozhodnutími politických stran či 
jejich orgánů.

[47] Obecně platí, že obsah pravomoci soudu je zapotřebí vykládat tak, aby naplnil účel, pro který 
byly soudy zřízeny. V České republice existují celkem čtyři různé dílčí jurisdikce (trestní, civilní, správní 
a ústavní), které ve svém celku pokrývají základní potřebu existence obecné soudní jurisdikce, tak jak je  
definována v ust. čl. 5 a 90 Ústavy. Výklad zákonné hranice obecné jurisdikce a vzájemných hranic 
dílčích jurisdikcí  musí dbát především na to, aby obecná pravomoc soudů pokryla potřebu ochrany 
subjektivních práv tak, jak je naznačena v normativním rámci ústavního pořádku.

[48] Spor  mezi  politickou  stranou,  která  je  subjektem  soukromého  práva  a  současně 
soukromoprávní  korporací  na  straně jedné,  a  fyzickou  osobou jako osobou soukromého práva  na 
straně druhé, je dle názoru stěžovatelů plně způsobilý být zařazen do kategorie sporů, které lze podřadit  
pod ust. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu. Jiné jurisdikční zařazení stěží připadá v úvahu. Právo 
nelze vyložit tak, aby soudy měly povinnost chránit subjektivní práva, aniž by k tomu nebyly nadány 
příslušnou pravomocí.  Otázku pravomoci je třeba pojímat tak,  aby byla ve vztahu k účelu úplná a  
pokrývala všechny možné situace, kterých se může týkat.

[49] Skutečnost, že shora rozvedená ústavou zaručená subjektivní práva (ust. čl. 20 a 21 Listiny), 
která mohou být vnímána jaké veřejnoprávní, jsou uskutečňována prostřednictvím soukromoprávních 
vztahů, není nijak na závadu. Pokud ústavní pořádek založil politický systém státu na svobodné soutěži  
politických stran a jemu podřízený právní řád vymezil těmto stranám status soukromoprávní korporace,  
je tento zdánlivý paradox snadno vysvětlitelný. Tento skutečně zdánlivý paradox asi nejlépe popisuje  
rozhodnutí Nejvyššího správní soudu vydané pod č. j. Pst 1/2008-66 ve svém odst. [39]: Politické strany  
jsou přes svůj nepochybný veřejnoprávní význam odděleny od státu, nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto  
orgány nahrazovat a nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy (§ 5 odst. 1  
zákona o politických stranách). Politické strany jsou largo sensu právnickými osobami soukromého práva [§ 3 odst. 1  
zákona o politických stranách, § 18 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku]. Členství v nich není výsledkem aktu  
veřejné moci, ale volného rozhodnutí jednotlivců (§ 3 odst. 2 zákona o politických stranách), strany nemají veřejnoprávní  
statut a požívají proto ochrany základních práv a svobod v rozsahu, v němž je lze vztáhnout na právnické osoby. Přesto  
však nemůže být ústavněprávní postavení politických stran definováno jako prostý výsledek zjištění, že nemají statut  
státního orgánu a v důsledku toho nejsou ničím jiným, než soukromoprávními spolky (srov. nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS  
26/94).

[50] Soukromoprávní povaha vztahu mezi členem politické strany a stranou jako takovou je dána 
především  dobrovolností  a  vzájemnou  nepodřízeností.  Jde  o  vztah  typicky  horizontální  a  nikoliv 
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vertikální; strana neuplatňuje vůči svému členu moc, ale svou legitimitu čerpá z jeho vůle. K realizaci  
subjektivních politických práv, v především vertikálních vztazích, pak slouží vztahy odvozené a dané 
politickým zastoupením, delegací moci apod. Ani kontaminace těmito faktory skutečného politického 
života nemění nijak soukromoprávní charakter vztahu mezi politickou stranou a jejím členem. 

[51] Jestliže tedy člen politické strany tvrdí,  že bylo porušeno právo (zákon a stanovy) upravující 
proces vytváření politické moci uvnitř politické strany, a jestliže současně tvrdí, že porušením tohoto 
práva je ohroženo jeho subjektivní právo podílet se demokraticky na rozhodování o veřejných věcech 
podle pravidel definovaných právním řádem a vlastním statutem politické strany, tak by soud k žalobě  
tohoto člena měl podle obecných procesních předpisů o tomto sporu rozhodnout. Tak tomu mělo být i  
v případě, který předcházel této stížnosti.

[52] Během řízení  před  nalézacím  a  odvolacím  soudem nebyla  soudy  a  ani  účastníky  vznesena 
pochybnost,  že  by  věc  měla  spadat  do  jiné  než  do civilní  jurisdikce.  Tuto pochybnost  vyjádřil  až 
dovolací  soud.  Pokud  ústavní  pořádek  vyžaduje,  aby  politické  strany  respektovaly  demokratické 
principy, a soudům ukládá povinnost subjektivní práva s těmito principy spjatá chránit, je nutné vyložit 
otázku pravomoci soudů tak, aby bylo možné tento ústavní imperativ naplnit. Jinými slovy, současně se 
zpochybněním vlastní  dílčí  juridikce (např.  civilní)  měl dovolací  soud vyjádřit  právní závěr,  do jaké 
jurisdikce tedy řešení právní otázky spadá, zejména pokud tak neučinily předchozí dva soudy (nalézací a 
odvolací). S tímto závěrem měl také příslušně procesně naložit (napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k 
postupu dle ust. § 104b občanského soudního řádu; popřípadě řízení zastavit a příslušně postoupit). O 
věci by pak bylo možné vést kompetenční spor, který by byl rozhodnut ve prospěch určení jurisdikce. 

[53] V ryze  teoretické  rovině  lze  samozřejmě  přisvědčit  závěru,  že  hranice  mezi  soukromým a 
veřejným právem se stírají. Při teoretických diskusích nad těmito právně sociologickými fenomény pak 
mají  politické  strany  vedle  nadnárodních  korporací  čestné místo.  Lze  přisvědčit  závěru,  že  mnohé 
soukromoprávní  korporace  mají  povahu spíše  mocenského subjektu  a například správní  soudnictví 
svou jurisdikci rozšiřuje na soukromoprávní subjekty; viz například rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ze dne  6. října 2009  vydané pod č. j. 2 Ans 4/2009 – 93 a publikované ve Sbírce rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu pod č. 1972/2010. 

[54] Je obvyklým jevem moderní společnosti, že v ní vznikají sociální enklávy, které si vytváří vlastní  
kulturu mocenských vztahů, jenž je v rozporu s obecně sdílenou hodnotovou strukturou společnosti, a 
tuto společnost ohrožují,  zejména pokud mají  ve společnosti  silné ekonomické a vlivové postavení  
(profesionální  sport,  politické strany, nadnárodní ekonomické korporace).  Je znakem vyspělé právní 
kultury, pokud stát tyto fenomény podřídí vlastním pravidlům. Funkčně vzato pak je podřízení těchto 
jevů  soudní  jurisdikci,  které  se  předtím vzpíraly,  jedním z prvků zachování  suverenity  státu,  jehož 
faktická moc, včetně moci soudní, slábne.

[55] Stěžovatelé nemají pochybnost o tom, že vnímání hranice mezi soukromým a veřejným právem 
se může měnit, ale pochybnost nad její podobou či určitostí ovšem nemůže být důvodem k odepření  
spravedlnosti  a  porušení  práva  na  spravedlivý  proces,  jak  se  stalo  v  tomto  případě.  Vyvstane-li  
pochybnost nad vlastní jurisdikcí je možné posoudit existenci jurisdikce jiné, nikoliv však odmítnout  
věc věcně rozhodnout. Stěžovatelé jsou přesvědčení, že je dána jurisdikce civilních soudů, pokud by 
ovšem byla věc postoupena podle ust. § 104b občanského soudního řádu, a tento postup by soustava 
správních  soudů  akceptovala  nebo  by  jí  byl  uložen  v  konfliktním  řízení,  tak  by  stěžovatelé  tento 
výsledek akceptovali a věc uplatněnou v žalobě by uplatňovali nadále ve správním soudnictví.

[56] Soud v civilním řízení tak ovšem neučinil a nepochybně tak porušil právo na spravedlivý proces, 
pokud se skutečně domníval, že věc patří do jiné jurisdikce obecných soudů. Existenci více procesních 
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režimů  v  různých  jurisdikcích  nelze  vykládat  jako  právem  předvídanou  možnost  pro  jurisdikční  
vakuum. Takový výklad práva by byl v rozporu s principy práva na spravedlivý proces.

E. 4. Judikatura soudů, včetně Ústavního soudu, v oblasti spolkového práva, které se od úpravy 
politických stran principiálně neliší, došla k opačnému závěru.

[57] Každá činnost orgánů veřejné moci, včetně soudů, v právním státě musí zachovávat princip  
přiměřenosti, rovnosti a předvídatelnosti. Je-li oblast práva judikatorně dotvořena do nějaké podoby, 
měla by velmi příbuzná oblast práva, pokud k této judikatuře zatím nedošlo, být podrobena judikatuře  
shodné. Případná odlišnost pak musí být odůvodněna odlišnostmi právních úprav nebo vztahů, jež tato 
úprava reguluje. Jinými slovy není možné zásadně odlišně judikovat právní zásady v oblasti obchodního 
práva od oblasti občanského nebo pracovního práva, pokud tato odlišnost není odůvodněna odlišností  
obou oblastí práva. Stejně tak nelze judikovat zásadně odlišně právní otázky akciových společností od 
společností  s  ručením  omezením,  pokud  tato  odlišnost  netkví  v  odlišnosti  obou  obchodních 
společností. Základní princip předvídatelnosti se nevztahuje pouze na individuální rozhodnutí, ale též 
na  odvětví  práva,  srovnatelné  skupiny  právních  vztahů  a  koncepčních  rozhodování  o  otázkách 
spojených s nimi.

[58] Právní úprava sdružování občanů v občanských sdruženích (dále též spolků) má zcela shodný 
ústavněprávní základ jako právní úprava sdružování v politických stranách. Obě oblasti upravuje ust. čl. 
20 Listiny. Na obě oblasti právních vztahů (spolky a politické strany) dopadá ust. čl.  20 odst. 1, 3 a 4. 
Ustanovení ust. čl. 20 odst. 2 pak vytváří speciální úpravu pro politické strany. Touto zvláštní úpravou 
se  stanoví  jediná  odlišnost  ve  vztahu  k  politickým  stranám  na  rozdíl  od  spolků.  Touto  jedinou 
odlišností  je to, že právo sdružovat se v politických stranách přísluší  pouze občanům státu, kdežto 
spolky jsou přístupné každému. V jiných oblastech na úrovni Listiny a jiných norem ústavního práva 
požívají obě formy sdružování zcela identické úpravy, včetně vyslovení principu oddělenosti od státu 
(ust. čl. 20 odst. 4). Obdobnou a principiálně shodnou úpravu stanoví i zákonné normy, z nichž obě 
stanoví omezenou možnost zákonné určovací žaloby.

[59] Navzdory této absolutní shodnosti dospěl při řešení jiných sporů účastník řízení sub c) jakožto 
dovolací soud k závěru, že rozhodnutí občanských sdružení (spolků) podléhají přezkumu zákonnosti i  
nad rámec zvláštní zákonné určovací žaloby a to právě v režimu obecné určovací žaloby (s doložením 
naléhavého právního zájmu).

[60] Judikatura Nejvyššího soudu se v tomto ohledu vyvíjela, ale nakonec se ustálila na judikatorním 
závěru vyjádřeném v rozhodnutí  vydaném pod sp. zn.  28 Cdo 2865/2006.  Podle tohoto rozsudku 
dovodil  Nejvyšší  soud  poměrně  velkorysým  výkladem  možnost  obecné  určovací  žaloby  proti 
občanskému  sdružení  pro  případ,  kdy  nebylo  možné  aplikovat  členskou  žalobní  legitimaci  podle 
zvláštního  ustanovení  spolkového  práva.  Z  rozsudku  je  vhodné  citovat:  „Nebyl-li  žalobce  členem 
žalovaného, pak při přiznání soudní ochrany považoval dovolací soud za přípustné analogické použití petitu podle § 15  
odst.  1  zákona  o  sdružování  občanů  [zákon  č.  83/1990  Sb.  o  sdružování  občanů,  dále  jen  zákon  o 
sdružování občanů]. Dovolací soud se nedomnívá, že by naléhavý právní zájem ve smyslu § 80 písm. c/ o. s. ř.  
omezoval spektrum určovacích žalob, které jsou k dispozici. Žádný rozpor mezi použitou a zákonnou určovací žalobou  
tu soud nespatřuje.

[61] Obdobně judikoval i Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaným pod sp. zn. 28 Cdo 3894/2009, ve 
kterém se výslovně a shodně s argumentaci stěžovatele uvádí: „Rozmanité společenské vztahy přinášejí stále  
nové situace, při nichž by trvání na jediném žalobním petitu (pouze podle § 15 odst.  1 zákona č. 83/1990 Sb.)  
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znamenalo v důsledcích odepření spravedlnosti - tedy popření záruky procesní ochrany účastnických práv podle čl. 36 odst.  
1 Listiny základních práv a svobod. Toho je třeba se tak vyvarovat i v nyní posuzované věci. Ustanovení § 15 odst. 1  
zákona č. 83/1990 Sb. je tedy možné využít jako lex specialis, tj. jako právní prostředek, umožňující napadnout (jinak  
respektované) rozhodnutí spolkového orgánu. Neznamená to však, že by nemohla být ve spolkové věci podána žaloba s  
jiným zněním petitu - samozřejmě za předpokladu, že vyhovuje (restriktivně vykládaným) kritériím pro projednání. Za  
taková kritéria lze oprávněně  považovat,  a to při dostatečně vysokém stupni intenzity  jejich naplnění,  protiprávnost  
tvrzeného jednání druhé strany (v podobě rozporu se zákonem či interními normami spolku),  společenský zájem na  
projednání věci, vyčerpání smírčích instrumentů a v neposlední řadě výraznou újmu (materiální, osobnostní), potenciálně  
utrpěnou žalobcem.“. 

[62] Obdobně posuzoval dílčí otázku přezkoumatelnosti rozhodnutí spolku i Ústavní soud, který v 
nálezu III. ÚS 2542/074 ze dne 23. dubna 2009 vedl obdobnou úvahu k přezkumu rozhodnutí orgánu 
spolku  takto:  „Není-li  zde  zákonem  předvídané  souvztažnosti  s  "rozhodnutím  orgánů  sdružení",  a  jestliže  i  v  
takovém případě dovolací soud přesto trval na jediné možné formě soudní ochrany ve smyslu žaloby podle § 15 odst. 1  
zákona č. 82/1990 Sb., pak tuto ochranu stěžovateli fakticky upřel, neboť takovou žalobu reálně - coby efektivní  
prostředek ochrany svého základního práva - stěžovatel k dispozici zjevně nemá; není zde "rozhodnutí", které by mohl u  
soudu napadnout (což se ostatně přesvědčivě zjevuje v navazujícím řízení ve věci týchž účastníků, vedeném u Obvodního  
soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 283/2007). Pak nelze než uzavřít, že tím dovolací soud porušil čl. 36 odst. 1  
Listiny, který upravuje právo každého domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu,  
resp.  právo  na  tzv.  spravedlivý  proces,  též  s  přihlédnutím  k  čl.  90  Ústavy,  jenž  soudům  ukládá,  aby  zákonem  
stanoveným  způsobem  poskytovaly  ochranu  právům  (viz  kriteriální  vymezení  ústavněprávního  přezkumu  shora).“. 
Ústavní  soud  dospěl  ve  vztahu  k  závěru,  že  soudní  přezkum  zákonnosti  nelze  omezit  pouze  na 
zákonnou určovací žalobu. 

[63] Není od věci poukázat na to, že jak nalézací tak odvolací soud se při řešení této právní otázky 
zaštiťovaly především rozhodnutím Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2948/2006-89, které bylo zrušeno 
Ústavním  soudem  právě  ze  stejných  důvodů,  které  uvádí  stěžovatelé  v  této  stížnosti,  a  to  právě 
rozhodnutím citovaným v předchozím odstavci.

[64] Nejvyšší  soud pak konečně vydal  pod sp. zn.  28 Cdo 3894/2009 rozhodnutí,  kde v oblasti 
spolkového práva dospěl opakovaně k názoru svědčícímu ve prospěch přezkoumatelnosti rozhodnutí  
spolku: „K tomu Nejvyšší soud dodal: „Rozmanité společenské vztahy přinášejí stále nové situace, při nichž by trvání  
na jediném žalobním petitu (pouze podle  § 15 odst.  1 zákona č.  83/1990 Sb.)  znamenalo v důsledcích odepření  
spravedlnosti - tedy popření záruky procesní ochrany účastnických práv podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a  
svobod. Toho je třeba se tak vyvarovat i v nyní posuzované věci. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. je tedy  
možné  využít  jako lex specialis,  tj.  jako právní  prostředek,  umožňující  napadnout  (jinak respektované)  rozhodnutí  
spolkového orgánu. Neznamená to však, že by nemohla být ve spolkové věci podána žaloba s jiným zněním petitu -  
samozřejmě za předpokladu, že vyhovuje (restriktivně vykládaným) kritériím pro projednání. Za taková kritéria lze  
oprávněně považovat, a to při dostatečně vysokém stupni intenzity jejich naplnění, protiprávnost tvrzeného jednání druhé  
strany (v podobě rozporu se zákonem či interními normami spolku), společenský zájem na projednání věci, vyčerpání  
smírčích  instrumentů  a  v  neposlední  řadě  výraznou  újmu (materiální,  osobnostní),  potenciálně  utrpěnou  žalobcem.“. 
Stěžovatelé konstatují, že podstatu právní argumentace své stížnosti by nedokázali vyjádřit lépe. K tomu 
stěžovatelé  dodávají,  že  se  jedná  o  rozhodnutí  téhož  senátu,  který  vydal  i  napadené  rozhodnutí  
dovolacího soudu.

[65] S ohledem na uvedené mají  stěžovatelé  za to,  že v oblasti  spolkového práva je  judikatorně  
postaveno najisto, že přezkum zákonnosti rozhodnutí spolků se neomezuje pouze na znění lex specialis 
§ 15 odst. 1 zákona o sdružování občanů, ale že je možné použít i nástroje dané možnostmi obecné 

4 Nález je dostupný v databázi http://nalus.usoud.cz, podatel stížnosti upozorňuje na to, že rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 28 Cdo 3894/2009, cituje tento nález s chybou ve spisové značce. Namísto III. uvádí chybně II.
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určovací  žaloby.  Stěžovatelé  pak  mají  za  to,  že  tentýž  závěr  by  se  měl  vztahovat  i  na  přezkum 
zákonnosti rozhodnutí politických stran či jejich orgánů.

E. 5. Soudní rozhodnutí o zákonnosti není zásahem státu do činnosti politických stran.

[66] Ústavní  právo  stanoví  (ust.  čl.  20  odst.  4  Listiny),  že  jak  politické  strany,  tak  spolky  jsou 
odděleny od státu. Tento princip, který je dále opakován v zákonech upravujících obě oblasti práva, byl  
použit všemi soudy (účastníky řízení c) až e)) jako argument pro restriktivní výklad rozsahu pravomoci 
soudů nad rozhodováním o zákonnosti rozhodnutí politické strany.

[67] Použití tohoto argumentu je ovšem nesprávné. Tento princip vyjadřuje jednak nástroj ochrany 
samotného státu, který musí být od politických stran a spolků oddělen. Tato otázka ovšem na řešení 
tohoto sporu nedopadá. Citované ustanovení je pak také nástrojem ochrany stran a spolků před orgány 
státu, aby zasahovaly do činnosti stran a spolků. V této souvislosti je třeba podotknout, že tento princip  
nebyl na překážku již ustálené judikatuře ve vztahu ke spolkům (viz část E. 4.), takže není důvod, aby se 
tak stalo, s ohledem na shodný obsah ochrany, i ve vztahu k politickým stranám.

[68] Věcně vzato je pak třeba odmítnout tezi,  že rozhodnutí sporu je zásah do činnosti politické 
strany či do činnosti kohokoliv. Ochrana subjektivních práv proti protiprávnímu jednání ani nemůže 
být z povahy věci neoprávněným zásahem do činnosti kohokoliv, protože žádná korporace nemůže mít 
faktické subjektivní právo postupovat protiprávně. Pojem ochrany před neoprávněným zásahem není v 
právním řádu ojedinělý a objevuje se ve vztahu k mnoha soukromoprávním a veřejnoprávním entitám, 
ale nikdy není vykládán tak, že by představoval ochranu nebo imunitu proti oprávněné žalobě nositele  
oprávněných zájmů, který se cítí poškozen protiprávním postupem této entity.

[69] V  neposlední  straně  nelze  opominout  fakt,  že  žalobce  se  nedomáhal  zásahu  do  činnosti  
politické strany v tom smyslu, jak je tento pojem vnímán judikaturou (především správních) soudů, ale  
určovacího výroku ve vztahu k jedné právní skutečnosti. Zásahem orgánu státu do činnosti strany je 
zapotřebí naopak rozumět konstituování vůle státu nebo jeho orgánu zasáhnout do činnosti strany a 
prosazení této vůle, aby se stala vůlí strany (například prosazovat nějaký politický cíl, nebo naopak aby v 
nějaké  činnosti  ustala  či  bránila).  Ochrana  před  takovým  zásahem  je  naopak  uskutečněna  soudní 
ochranou politických stran ve správním soudnictví.  Žalobci netvoří ovšem státní orgán a jejich úsilí 
není tedy zásahem státního orgánu do činnosti politické strany. Soud zde vůli státu prosaditelnou proti  
vůli politické strany nevytváří, soud zde pouze rozhoduje spor ohledně zákonnosti. Tento spor má ryze  
právní povahu (otázka zákonnosti) a nemá povahu věcně politickou.

[70] Argument ochrany strany před zásahem státu tedy není na místě, protože zde stát nevytváří ani 
nenahrazuje konkrétní rozhodnutí či vůli politické strany v politickém slova smyslu, ale pouze posuzuje 
zákonnost  jejího  postupu.  Interpretovat  posouzení  souladu  se  zákonem jako  nepřípustný  zásah  je 
ovšem  interpretace  přesahující  hranice  ústavnosti  a  základních  pravidel  mravnosti,  protože  z  této 
argumentace v podstatě plyne závěr, že strany mají právo postupovat protiprávně.

E. 6. Soudní ochranu práv požívají nejen základní, ale i politická práva.

[71] Účastník řízení sub c) jakožto dovolací soud uvedl mimo jiné, že „Přiznává-li čl. 6 odst. 1 evropské  
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Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod soudní ochranu „občanským právům nebo závazkům“ fyzických  
osob, pak v nyní posuzované věci nejde o tento případ. Interpretace zmíněného článku Úmluvy je taková, že sice nemusí  
jít jen o vztahy ryze občanskoprávní, předpokládá se však vznik újmy na straně fyzické osoby, ať již újmy morální,  
majetkové či v širším smyslu slova existenční (srov.  Hubálková, E. Evropská úmluva o lidských právech a Česká  
republika. Praha: Linde, 2003, zejména s. 137 – 146 a tam citovaná judikatura). Podobně čl. 36 odst. 1 Listiny  
základních práv a svobod sice deklaruje „každému“ právo na soudní ochranu, toto právo je však nutné vykládat v  
kontextu jednotlivých ustanovení Listiny a její systematiky. Právo, jehož ochrany se žalobci domáhají, nenáleží mezi  
základní lidská práva a svobody (čl. 5 – 16), ale mezi práva politická (čl. 17 – 23). Ta mohou podléhat zásahu soudu  
jen na základě explicitního zákonného zmocnění, jež zde absentuje. Jiná, rozšiřující interpretace soudní pravomoci v  
posuzované věci protiřečí restriktivnímu přístupu k (veřejnoprávní) charakteristice právních vztahů, o něž v řízení jde.“.

[72] Tento argument si zaslouží samostatnou, byť stručnou analýzu. Stěžovatelé poukazují jednak na 
to, že ust. čl. 90 Ústavy stanoví, že soudy jsou povolány k tomu, aby zákonným způsobem poskytovaly 
ochranu  právům.  Pojem  zákonným  způsobem  pak  vyjadřuje  podřízení  této  procedury  procesním 
předpisům a  nikoliv  omezení  soudní  ochrany na  ta  práva,  která  jsou  výslovně  chráněna zákonem.  
Opačný  výklad  by  pak  postrádal  smysl,  protože  takové  ustanovení  Ústavy,  které  je  samo  osobě 
omezeno pouze na rozsah vymezený zákonem, postrádá smysl. 

[73] Dále je třeba zdůraznit, že ust. čl. 36 Listiny stanoví, že každý se může zákonným způsobem 
domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu. To neplatí  pouze o ústavním pořádkem 
zaručených právech, ale o všech právech. V některých důsledcích pak argument účastníka řízení sub c)  
nabývá až absurdních rozměrů. Ze závěru citace například plyne, že práva na odpor vyjádřeného v ust.  
čl.  23  Listiny  je  možné  se  domáhat  pouze  na  základě  zákona.  Vynětí  politických  práv  z  obecné 
jurisdikční  ochrany  a  požadavek  zákonné  licence  k  jejich  ochraně  je  pak  v  rozporu  s  ustálenou 
judikaturou Ústavního soudu, která explicitní zákonnou licenci zpravidla požaduje pouze u sociálních 
práv vyžadujících konkrétní plnění.

[74] V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že ust. čl. 6 odst. 1 Úmluvy stanoví, že občanská práva 
požívají  ochrany  a  svobody.  Pojem občanská  práva  je  přitom podle  Úmluvy  vykládán  jako  práva 
zaručená touto Úmluvou. Ust. čl. 11 odst. 1 Úmluvy, který upravuje svobodu sdružování, je konstantně  
Evropským  soudem  pro  lidská  práva  vykládáno  tak,  že  se  vztahuje  i  na  svobodu  sdružování  v 
politických stranách. S ohledem na znění ust. čl. 6 odst. 1 ve spojení s ust. čl. 11 odst. 1 Úmluvy tak  
naopak nelze učinit právní závěr na základě kterého by žaloba postavena k ochraně práva žalobce se 
sdružovat, byla vyloučena ze soudního přezkumu (k tomu viz například rozhodnutí Evropského soudu 
pro lidská práva ze dne 7. prosince 2006 věc Linkov proti Česká republika; číslo stížnosti 10504/03).

[75] Shora citovaný závěr dovolacího soudu tedy podle stěžovatelů neobstojí, by dokonce je přímo v 
rozporu  s  ústavním  pořádkem;  ostatně  i  právními  závěry  vyjádřenými  ve  shora  citovaném  nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2542/07 ze dne 23. dubna 2009. K obraně účastníka řízení sub c) je 
třeba poznamenat, že jeho názor, který je zde podroben kritice,  zjevně není výsledkem jeho vlastní  
úvahy, protože je zcela nekriticky a mimo souvislost opsán z podání vedlejšího účastníka řízení sub h),  
konkrétně  z  jeho  podání  ze  dne  10.  července  2009,  jenž  bylo  vyjádřením  žalovaného  k  dovolání 
stěžovatelů. Na straně 4 citovaného podání zdola je podán výklad, jenž obsahuje textuálně a vyjadřuje 
myšlenkově totéž, co vyjádřil účastník řízení sub c) jako svůj vlastní právní názor na věc. Kromě toho, 
že tento postup vzbuzuje určitou pochybnost stran dodržení litery zákona (§ 157 odst. 2 občanského 
soudního řádu, věta první, část věty za středníkem: „není přípustné ze spisu opisovat...“), tak je tento postup 
také inspirací  pro úvahu, zda skutečně není klíčovou otázkou řízení předcházejícího podání ústavní 
stížnosti ryze akademická otázka oddělení politických stran od státu a jeho orgánů (ust. čl. 20 odst. 4  
Listiny),  nicméně  s  účinkem v  opačném gardu,  než  je  po celou  dobu řízení  všemi  jeho  účastníky 
zvažováno, byť by šlo nepochybně o proces nevědomý.
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E. 7. Účelu, kterého je možné dosáhnout soudním přezkumem, není možné dosáhnout jinak a 
nelze tedy uplatnit princip zdrženlivosti.

[76] Při každém rozhodnutí soudu, při kterém je dána v potaz otázka vymezení soudní pravomoci,  
otázka  podřazení  řešení  určité  společenské  situace  soudnímu rozhodnutí  či  jiná  nová  definice  role  
soudu,  je  vždy vhodné  se  vyrovnat  předem s  otázkou,  zda  není  takový krok  přílišným rozšířením 
soudní pravomoci na úkor moci jiných orgánů veřejné moci nebo na úkor prostoru obecné svobody 
doposud  nevyplněné  veřejnou  mocí.  V tomto  řízení  je  navíc  tato  otázka  přítomna  hned ve  dvojí  
podobě,  protože  Ústavní  soud,  jenž  svou  zdrženlivost  pečlivě  váží  při  každém svém vyhovujícím 
nálezu, musí vzít v úvahu, zda on sám zasáhne do rozhodovací činnosti  obecných soudů, na místě  
prvém,  a  zda  rozšíří  jejich  pravomoc  doposud  restriktivně  vykládanou  jimi  samotnými,  na  místě 
druhém.

[77] Dle  názoru  stěžovatelů  se  řešení  této  otázky  rozpadá  na  několik  podotázek.  Nejprve  je 
zapotřebí si odpovědět otázku, zda sledovaného cíle není možné dosáhnout jinak, a to bez ingerence 
orgánů veřejné moci, tedy zda neexistují přeci jen přirozené mechanizmy, které v dlouhodobé časové 
perspektivě řeší případné patologické a právem nežádané situace (podobné těm napadeným žalobou) 
jiným způsobem. Je možné vést  legitimní  úvahu, zda dlouhodobým prosazováním a převažováním 
demokratických procedur v politických stranách neodstraní pozvolna nežádaný stav ony samy jiným 
způsobem? Dle stěžovatelů je na tuto otázku zapotřebí jednoznačně zapotřebí odpovědět negativně. 

[78] Protiprávní  stav,  který  chtěli  stěžovatelé  řešit  cestou  soudního  roku,  sice  s  odstupem času 
pozbývá zdánlivě na naléhavosti, ale jeho patologický dopad přetrvává, a to mimo jiné i ve schopnosti  
replikace stěžovateli napadeného protiprávního vzorce chování v pozdějších dobách, na jiných místech 
a  dokonce  i  v  jiných  politických  stranách.  Naopak  lze  dojít  k  dílčímu  závěru,  že  absence  soudní  
jurisdikce  nad  těmito  problémy  v  podstatě  vytváří  prostředí  pocitu  dovolenosti  takového  jednání 
navzdory jeho zjevnému právnímu zákazu a posilování právního nihilizmu v politickém prostředí České 
republiky. 

[79] Na  podobnou  otázku  odpovídá  i  historie.  V  minulosti  nebyla  skutečnost,  že  se  politická 
menšina neregulérním způsobem zmocnila  politické  moci navzdory  politické  většině  ve stranických 
strukturách nijak neobvyklá. Stalo se tak například na V. sjezdu KSČ v roce 1929, kdy došlo k tzv. puči 
„karlínských kluků“. Totéž se dříve stalo na pražském sjezdu Sociálně demokratické dělnické strany 
Ruska v roce 1912, kdy se formálně ustavila pod vedením Vladimíra Iljiče Lenina frakce bolševiků, jenž 
tvořila z hlediska členské základny menšinu, ale nadále mocensky potlačila člensky početnější většinu 
menševiků. Obě tato události jsou zářným příkladem toho, jak neregulérní politické vítězství za cenu 
porušení  předem daných pravidel  nese  sebou neodstranitelné  následky,  které jsou zničující  jak  pro 
politickou stranu samotnou, tak pro prostředí, ve kterém tato politická strana působí.

[80] V dnešní  době  nejspíš  podobné  následky  nehrozí,  nicméně  historická  zkušennost  by  měla 
naopak vést k vytvoření takových mechanizmů, které by podobným systémovým selháním bránily. Z 
těchto důvodů tedy mají stěžovatelé za to, že v obecné rovině není věcně dobré a právně možné nechat  
otázku vnitrostranických vztahů zcela mimo mechanizmy kontroly zákonnosti. Důvodem je skutečnost,  
že přirozená náprava věcí je v takovém případě velmi nepravděpodobná, ne-li nemožná.

[81] Je samozřejmě také právně filozofickou otázkou, zda nositelem rozhodovací pravomoci má být 
soud nebo zda by to měl být jiný orgán. Z hlediska právních podmínek České republiky ovšem není ani  
právně ani věcně možné svěřit tuto pravomoc jinému subjektu. Zákon sice předpokládá či umožňuje 
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existenci  stranických  smírčích  či  rozhodovacích  orgánů,  ale  v  praxi  tyto  orgány  neplni  svou 
předpokládanou funkci. Při úvahách nad případnou pravomocí jiných orgánů je pak třeba mít na zřeteli, 
že je třeba volit k naplnění arbitrární role takový orgán nebo jejich soustavu, která je nejméně náchylná  
k těm jevům, kterým má bránit. V podmínkách České republiky je to pak přirozeně soustava soudů.

[82] S ohledem na uvedené pak tedy stěžovatelé uzavírají, že mají za to, že není na místě aplikovat  
doktrínu zdrženlivosti  v použití  soudní moci,  ale že je naopak namístě postavit napevno pravomoc 
soudů nad rozhodováním o zákonnosti či souladnosti se stanovami rozhodnutí politických stran, a to v 
rozsahu, který překračuje dosavadní vymezení podané soudy v řízení předcházejícím této stížnosti. Po 
zvážení  všech pro  a  proti  by  takový  závěr  významně zvýšil  míru  právní  jistoty  v  prostředí  České 
republiky a napomohl by mimo jiné i k odstranění jedné z překážek vyšší politické participace občanů, 
kterou je nízká důvěra ve vnitřní mechanizmy politických stran.

F. Závěrečné shrnutí a návrh výroku nálezu

[83] Stěžovatelé shrnují, že mají za to, že postupem soudu jim byla odepřena spravedlnost a bylo tak 
porušeno jejich právo na spravedlivý proces, tak je chrání ust.  čl.  36 odst.  1 Listiny a čl.  6 odst.  1 
Úmluvy. Soudy po uplatnění žalobního nároku stěžovatelů tento nárok věcně neprozkoumaly řádným 
způsobem, o věci nerozhodly a odepřely tak stěžovatelům přístup ke spravedlnosti.

[84] Soudy tak porušily právo na uskutečnění svobody politického sdružování dle ust. čl. 20 Listiny 
ve spojení s ust. čl. 5 Ústavy a dle čl 11 Úmluvy, protože odepřením záruk zákonnosti nebo regulérním  
věcným vyvrácením takto  uplatněného  nároku  a  tvrzení,  upřely  stěžovatelům možnost  se  účastnit 
regulérním způsobem sdružování v politické straně, které byly členy, včetně práva nechat se zastoupit 
řádně zvolenými orgány.

[85] Soudy rovněž porušily právo na správě veřejných věcí dle ust. čl. 21 Listiny, protože odepřením 
zajištění  zákonnosti  této  procedury  odstranily  možnost  soutěže  a  regulérního  demokratického 
politického  zastoupení,  jehož  pojmovým  znakem  je  dodržení  pravidel  soutěže  při  vzniku  tohoto 
zastoupení. Bez pravidel pak soutěž není soutěží, ale pouze bezprávným konfliktem a zastoupení takto 
ustavené není zastoupením, ale uzurpací moci.

[86] S ohledem na uvedené navrhují stěžovatelé, aby Ústavní soud vynesl tento nález:

„Ústavní stížnosti se vyhovuje.

Nejvyšší  soud  vydáním  rozsudku  ze  dne  1. dubna  2010  pod  č.  j.  28  Cdo 
3373/2009-112,  Městský soud v Praze vydáním rozsudku ze dne 5. února 2009 
pod č.  j.  29  Co 453/2008-86 a Obvodní  soud pro Prahu 1 vydáním výroku I. 
rozsudku  ze dne  30.  května  2008  pod  č.  j.  18 C  173/2007-46  porušily  právo 
stěžovatelů uvedené v ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v ust. 
čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dále porušily 
právo  stěžovatelů  uvedené  v ust.  čl.  20  Listiny  základních  práv  a svobod  ve 
spojení s ust. čl. 5 a uvedené v ust. čl. 11 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních  svobod  a  také  porušily  právo  stěžovatelů  uvedené  v ust.  čl.  21 
Listiny základních práv a svobod.
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Nejvyšší  soud  vydáním  rozsudku  ze  dne  1. dubna  2010  pod  č.  j.  28  Cdo 
3373/2009-112,  Městský soud v Praze vydáním rozsudku ze dne 5. února 2009 
pod č.  j.  29  Co 453/2008-86 a Obvodní  soud pro Prahu 1 vydáním výroku I. 
rozsudku ze dne 30. května 2008 pod č. j.  18 C 173/2007-46 porušily ust. čl.  5 
Ústavy a ust. čl. 22 Listiny základních práv a svobod.

Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze dne  1. dubna  2010  vydaný  pod  č.  j.  28 
Cdo 3373/2009-112 se zrušuje

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2009 vydaný pod č. j. 29 Co 
453/2008-86 se zrušuje.

Výrok  I.  rozsudku  Obvodního  soudu  pro  Prahu  1  ze dne  30.  května  2008 
vydaného pod č. j. 18 C 173/2007-46 se zrušuje.“

Ing. Jiří Vitha a
Petr Stejskal,

stěžovatelé
dle plné moci

Pavel Uhl,
advokát
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Ústavnímu soudu
Joštova 8
660 83 Brno 2

V Praze dne 26. srpna 2010

Ke sp. zn. II. ÚS 1969/10

Věc: Vyjádření stěžovatelů k vyjádřením účastníků řízení

Řízení: o ústavní stížnosti proti

1. pravomocnému  rozsudku  Nejvyššího  soudu  ze dne  1. dubna  2010 
vydanému pod č. j. 28 Cdo 3373/2009-112

2. pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2009 
vydanému pod č. j. 29 Co 453/2008-86

3. proti pravomocnému výroku I.  rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 
ze dne 30. května 2008 vydanému pod č. j. 18 C 173/2007-46

Stěžovatelé: a) Ing. Jiří Vitha, bytem Lamačova 862, Praha 5

b) Petr Stejskal, bytem Brichtova 816, Praha 5

zastoupeni dle plné moci Pavlem Uhlem, 
advokátem  zapsaným  v seznamu  ČAK 
pod  č. 10960,  se sídlem  Kořenského  15, 
150 00 Praha 5 – Smíchov

Další účastníci řízení:

c) Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno

d) Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2

e) Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1

Vedlejší účastníci řízení:

f) Mgr. Lukáš Petřík, bytem Sídliště 423, Nový Knín, 262 03

g) Akad. mal. Jaromír Gál, bytem U Lesa 289/9, Praha 4, 142 00

h) Občanská demokratická strana, IČ: 16192656, se sídlem Jánský Vršek 13, 
118 00 Praha 1

příloha: kopie podacího lístku
kopie článku

SEDMKRÁT
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[87] Ve shora uvedené věci se k podané ústavní stížnosti vyjádřili všichni účastníci řízení a vedlejší  
účastník řízení uvedený pod bodem h).

[88] K těmto vyjádřením podávají stěžovatelé své vyjádření. K vyjádření účastníků uvedených pod 
body d) a e) se stěžovatelé nevyjadřují, protože neobsahuji žádné věcné důvody (Městský soud v Praze) 
nebo  pouze  stručně  rekapituluji  své  předchozí  rozhodnutí  (Obvodní  soud  pro  Prahu  1).  Vedlejší  
účastník pod bodem h) (Občanská demokratická strana) se odkazuje na svá předchozí podání, k čemuž 
nemá smysl se vyjadřovat, protože se stěžovatelé k nim vyjádřili rovněž ve svých předchozích podáních. 

[89] Kromě tohoto odkazu na předchozí podání poukazuje ovšem vedlejší účastník na jím tvrzenou 
skutečnost,  že  je  stížnost  podána opožděně.  S tímto tvrzením stěžovatelé  nesouhlasí.  Sám vedlejší 
účastník tvrdí, že poslední den lhůty byl 7. červenec 2010, přičemž tvrdí, že stížnost byla podána až 8.  
července  2010.  Stěžovatelé  mají  za  to,  že  rozhodným  okamžikem  je  okamžik  předání  stížnosti  k 
poštovní přepravě, protože lhůta k podání stížnosti je lhůtou procesní. Stížnost byla předána k přepravě 
dne 7. července 2010, což je patrné z obálky, ve které byla stížnost doručena a která je součástí spisu. 
Stěžovatelům není známo z čeho vedlejší účastník řízení dovozuje závěr, že stížnost byla podána o den 
později, tedy 8. července 2010. Pro odstranění všech pochybností přikládají stěžovatelé kopii podacího 
lístku, ze kterého je patrno, že stížnost byla podána dne 7. července 2010. Na případnou žádost soudu 
jsou ochotni předložit soudu i originál.

[90] Stěžovatelé  ovšem považují  za  nezbytné  vyjádřit  se  podrobněji  k  vyjádření  účastníka  řízení 
uvedeného  pod bodem c),  tedy  Nejvyššího  soudu.  Nejvyšší  soud ve  svém vyjádření  uvádí  jednak 
stručné důvody proč v obecné rovině nerozšiřovat výkladem pravomoc soudů a vyjadřuje závěr, že by 
politické strany mely být vedeny k tomu, aby řešily své problémy samy. V závěru vyjádření se odkazuje 
Nejvyšší soud na odborný článek, který k napadenému rozsudku publikoval předseda senátu, jenž jedná 
jménem Nejvyššího soudu v tomto řízení  před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu,  že odborný 
článek, na který účastník řízení odkazuje jako na svou argumentaci, není součástí jeho podání, přikládají  
jeho  kopii  stěžovatelé  do  spisu,  aby  nebylo  pochyb  o  tom,  co  je  obsahem  procesního  vyjádření 
Nejvyššího soudu. 

[91] Stěžovatelé se vyjadřují k vyjádření Nejvyššího soudu souhrnně, tedy i k článku, na který toto 
vyjádření odkazuje.

[92] V samotném úvodu odborného článku pojatého pozdějším vyjádřením jako jeho součást jeho 
autor  jednající  jménem  Nejvyššího  soudu  konstatuje,  že  na  vypracování  odůvodnění  napadeného 
rozsudku  nebylo  dost  času  a  je  tedy  stručnější  než  by  si  přál.  Samotný  odborný  článek  se  tento 
nedostatek snaží  dle vlastních slov odstranit.  Tento postup je dle stěžovatelů velmi pozoruhodný z 
hlediska principů právního státu, jenž po soudech požaduje vydávat odůvodněná a přezkoumatelná 
rozhodnutí. Pokud je odůvodnění nedostatečné, ale odůvodnění je později fakticky doplněno odbornou 
publikací soudce zpravodaje v odborném časopise o velmi nízkém nákladu, který není volně přístupný 
elektronickými informačními kanály (internet) a jehož jedno číslo stojí 350,-Kč, je takový postup podle  
stěžovatelů z hlediska srozumitelnosti soudních procedur a přístupu k právu sporný. Jde v podstatě o  
jakýsi nadstandard odůvodnění, za který je třeba si připlatit. Klíčovým problémem, stejně jako u většiny 
placených  nadstandardů,  je  to,  že  se  ze  standardu  postupně  stává  podstandard,  a  z  nadstandardu 
zpoplatněný standard.

[93] Nedostatek času, který je předsedou senátu zmíněn jako důvod pro tento postup a jenž je dle 
dikce článku „pochopitelný každému soudci“, je sice pochopitelný i pro právního zástupce stěžovatelů,  
ale právní zástupce stěžovatelů si nepamatuje případ, kdy by česká justice akceptovala podobný důvod 
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třeba při prominutí zmeškání lhůty k odvolání.

[94] Na druhou stranu nelze Nejvyššímu soudu upřít určitou konzistenci ve svém postupu, když 
tentýž  postup  zvolí  i  při  přezkumu ústavnosti  napadeného  rozhodnutí,  kdy  také  jen  „odkáže“  na 
placený nadstandard. Představa, že by předseda senátu vtělil část svého upraveného odborného textu 
do vyjádření,  je nejspíš příliš  odvážná a nebezpečně se blíží příliš  vysoké transparentnosti soudního 
rozhodování a příliš přístupnému právu. 

[95] Poněkud ironická dikce stěžovatelů poukazuje také jejich stíženou možnost polemiky s takto 
vyjádřeným postojem. Ne vše, co je v uvedeném odborném textu by totiž mohlo být v procesním 
vyjádření a z odkazu není jasné, co je třeba považovat za obsah stanoviska a co nikoliv. Hranice mezí 
tím, co ještě je a co již není vyjádření, je totiž v důsledku takto pojatého odkazu více než nejasná, byť 
stěžovatelé jinak mají za to, že odkazy na odbornou literaturu v podáních mají své místo, pokud ovšem 
splňují akademické citační standardy.

[96] Za více než nekorektní argument považují stěžovatelé argument vyřčený v odborném textu, že  
dovolatelé  postavili  svou  argumentaci  na  tvrzeném  soukromoprávním  charakteru  právních  vztahů 
uvnitř politické strany, čímž byl dovolací soud vázán (st. 41, druhý sloupec uprostřed). Z dikce textu  
vyznívá,  že  soukromoprávní  charakter  byl  jediným nosným důvodem dovolání.  Tento  argument  je 
hrubě neúplný a do značné míry i degradující  obsah dovolání.  Body dovolání [25] až [33] svědčí o 
opaku a pouze bod [34] podřazuje hybridní vztah mezi členem a stranou spíše pod soukromoprávní  
vztah, protože jde o vztah horizontální a nikoliv vertikální. 

[97] Tyto  teoretické  úvahy  navíc  vedly  k  závěru  vedeném ve  dvou  rovinách.  První  krok  (body 
dovolání [25] až [33]) docházel k závěru, že by jurisdikce měla být dána z důvodů obecných, kdyžto 
druhý krok (bod [34]) dospěl k závěru, že civilní jurisdikce je ze tří možných (vedle správní a trestní) ta  
nejpravděpodobnější. Celá argumentace byla vedena s vědomím hybridní povahy vztahů mezi stranou a 
členem. Označit  takovou argumentaci  jako argumentaci  založenou  na tvrzeném soukromoprávním 
charakteru  právních  vztahů  uvnitř  politické  strany  považují  stěžovatelé  na  nekorektní  a  věcně 
nesprávné. 

[98] Pokud je tedy výrok a právní závěr odůvodněn tím, že dovolání bylo postaveno na tvrzeném 
soukromoprávním  charakteru  právních  vztahů  uvnitř  politické  strany,  tak  se  stěžovatelé  nemohou 
ubránit dojmu, že dovolací soud dovolání ani nečetl.

[99] Po věcné stránce článek i vyjádření vyjadřují přesvědčení autora, že soudní přezkum z principu 
a v jakékoliv podobě je v principu zbytečný a kýženého cíle je třeba dosáhnout jinak a to nikoliv nástroji 
vynucení práva. Tento názor je z hlediska teoretického uchopení práva možný, ale je nutné k němu 
dojít  přezkoumatelným způsobem, což se ovšem nestalo. Právní teorie zná postupy jak tento závěr 
verifikovat či vyvrátit. Každá norma a to i ta, která je vyjádřena v právní větě napadeného rozsudku, je 
podrobitelná testu racionality (v obecné rovině) a v případě konkrétní aplikace je pak podrobitelná testu 
přiměřenosti. Obě metody, který jsou obvyklým právním nástrojem soudů vyspělých soudních systémů, 
v úvahách soudu ovšem chybí.

[100] V rámci testu racionality,  který se vztahuje k  normě v obecné podobě,  tedy k otázce „zda 
jurisdikce  ano či  ne?“  (tedy  alespoň v  nějakých případech),  je  třeba  si  zodpovědět  otázku,  zda  se 
vyslovením závěru, že jurisdikce ne,  sleduje ten závěr, který je  mezi stranami sporu nesporný,  tedy 
zvýšení zákonnosti ve vnitřních procesech politických stran. Stěžovatelé mají za to, že pokud by platil  
závěr vyjádřený v argumentaci Nejvyššího soudu sdělená článkem i vyjádřením, tak se cíle, ke kterému 
se hlásí i Nejvyšší soud, tedy kultivace prostředí v politických stranách, není možné dosáhnout právě 
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posilováním vědomí,  že  jednotlivé  kroky  jsou nepřezkoumatelné  z  hlediska  zákona a dohodnutých 
pravidel (stanov) vnějším subjektem. Platí obecné pravidlo že imunita a absolutní absence kontroly v 
segmentu nějakých vztahů  v prostředí  jinak  podrobeném kontrole  zákonnosti,  dlouhodobě  vede  k 
vytvoření  enklávy,  která  těží  ze  srovnávací  výhody  této  absence.  V takové  enklávě  pak  mocensky 
převládají  ty  subjekty,  které  tíhnou k takovému jednání,  jenž  je  výhodně právě v  tomto prostředí.  
Působení času tyto vzorce chování neodstraňuje ale naopak posiluje. To platí jak o právní tak o sociální  
kontrole,  jejichž  absence  má  podobné  důsledky  v  podobě  úpadku  zákonnosti  a  mravnosti1.  Dle 
uvedené poznatku tedy závěr  vedoucí  k  potřebě absence jurisdikce,  jak  ji  požaduje  Nejvyšší  soud, 
neobstojí v testu racionality.

[101] Po testu racionality, který se vztahuje k pravidlu v obecné podobě, by měl na konkrétní situaci  
být aplikován test přiměřenosti. Ten by měl odpovědět na otázku, jestli použití a aplikace jurisdikce v 
tomto konkrétním případě je důvodné. Česká justice tíhne vymezovat svou jurisdikci formálně, tedy 
tak, že soudí mechanicky cokoliv, se vejde do ustanovení zákona, ale nesoudí (opět mechanicky) nic co 
se pod ně striktně nevejde. Tento postup je z principu vadný a ostatně i nezákonný,  protože zcela  
opomíjí obecná ustanovení zákona, který stanoví výkladový rámec pro vymezení civilní jurisdikce (§§ 1-
3 o. s. ř.).

[102] V souzeném případě se od odvolacího řízení  řeší  výhradně otázka existence jurisdikce,  bez 
ohledu na obsah původního sporu, který byl založen na tvrzení,  že členská základna byla obsazena 
mrtvými dušemi za pomoci padělaných podpisů a že svolání bylo provedeno neregulérně a výsledek 
oblastního sjezdu neobsahoval skutečnou vůli oblastní členské základny. Stěžovatelé pak navíc vyčerpali  
všechny  možnosti  vnitrostranické  obrany.  Dle  stěžovatelů  došlo  tedy  k  závažnému  porušení 
subjektivních  práv,  které  v  tomto  případě  dle  své  intenzity  je  dostatečně  přiměřeným důvodem k 
přezkumu zákonnosti výsledku obecným soudem. 

[103] V  testu  přiměřenosti  stojí  na  jedné  straně  potřeba  ochrany  vnitrostranické  demokracie  a 
subjektivních členských práv. Druhou srovnávanou hodnotou v konfliktu chráněných hodnot je dle 
obecných soudů potřeba, aby se politická strana nezodpovídala za své jednání v případném soudním 
sporu (nesprávně označená jako ochrana před nezasahováním do vnitřních poměrů politických stran).  
Srovnáním významu obou hodnot ve struktuře ústavního pořádku vyzní jednoznačně první z nich jako 
podstatnější, nehledě na to, že ta druhá má sloužit výhradně k ochraně té první hodnoty a nikoliv k její 
eliminaci. Test přiměřenosti tedy vyznívá ve prospěch uplatnění soudní jurisdikce na tímto sporem, aby 
nebyla první hodnota zcela derogována, což je nepřípustný výsledek testu přiměřenosti.

[104] Po aplikaci  obou testů je tedy dle stěžovatelů důvod k zachování jurisdikce  soudů v tomto 
případě  zachován.  Pokud by  měli  stěžovatelé  polemizovat  s  náhodně  a  nesystematicky  uvedenými 
argumenty z vyjádření Nejvyššího soudu (na č. l. 26 a 27), tak v nich také nespatřují důvod k omezení  
jurisdikce.  Stěžovatelé  nesdílejí  názor,  že expanze doktríny  lidských práv je  za zenitem, o to víc  je 
překvapuje, že tento závěr čtou ve vyjádření orgánu, jehož je role a legitimita jsou definovány mimo jiné 
čl. 4 Ústavy.

[105] Nejvyšší soud uvedl mimo jiné, že důvodem k omezení soudní jurisdikce je i ochrana státních 
zájmů z hlediska národní bezpečnosti. V této souvislosti stěžovatelům uniká, jaký možný státní zájem z 
hlediska národní bezpečnosti by mohl vést soud k tomu, aby nemohl přezkoumat padělání podpisů a 
organizaci černých duší ve stranické základně. Pokud Nejvyšší soud naříká nad příliš vysokým počtem 
soudních stupňů, tak stěžovatelé uvádějí, že by jim stačil k ochraně tohoto práva klidně stupeň jediný,  

1 Tato tzv., „teorie sociální kontroly“ je rozvedena například v těchto sociologických dílech: Hrčka, M.: Sociální deviace. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2001 - 302 s.  ISBN 80-85850-68-0, nebo též Munková, G.:  Sociální deviace: přehled  
sociologických teorií. Praha: Karolinum, 2001 - 134 s. ISBN 80-246-0279-2
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přičemž otázka počtu stupňů (procesní jurisdikce) s existencí věcné jurisdikce nijak nesouvisí. Pokud by 
v  dané  věci  nebylo  odvolání  a  dovolání  přípustné,  tak  rozhodnutím  soudu  prvního  stupně,  jenž 
stěžovatelům zpočátku vyhověl, by byli samozřejmě uspokojeni. 

[106] Ve svém odborném článku provádí  Nejvyšší  soud i  menší  srovnávací  analýzu,  která ovšem 
popírá jeho závěry. Ve všech příkladech, které uvádí, je obdobná jurisdikce soudů dána, a to i ve vztahu 
k   otázkám,   které  se  mohou jevit  jako  vnitrostranické;  například  primární  volby,  jež  jsou  vnitřní  
záležitostí strany. Poněkud nepřesně je citována německá právní úprava, podle které je jurisdikce soudů 
k  přezkumu rozhodnutí  dána,  přičemž  povinnost  vnitrostranických  soudů  je  formálnější.  K  tomu 
stěžovatelé dodávají,  že nejsou proti  vyšším nárokům na formální úroveň, nezávislost  a přístupnost 
vnitrostranických soudů. Tato věc by mohla být přirozeně upravena zákonem, čímž by se nápad snížil,  
ale  není.  Nezbývá  než  tedy  využít  služeb  obecné  justice.  Stěžovatelé  obecně  souhlasí  s  potřebou 
přenášet řešení problémů na nižší úroveň, ale nesouhlasí se závěrem, že pokud tak zákonodárce neučiní, 
není možné využít úroveň obvyklou (soudní).

[107] Pokud Nejvyšší soud na č. l. 27 výslovně uvádí, „je třeba nepřímo vést subjekty (členských) právních  
vztahů rozumným způsobem k tomu, aby se naučily řešit své vnitřní problémy také samy, bez permanentního spoléhání se  
na přetížené soudy.“, tak s tímto závěrem nelze než souhlasit. Svým rozsudkem to ovšem neučinil. Soud 
mohl učinit  závěr, že je přezkum pro tento případ s ohledem na jeho povahu dán a dále naznačit 
zákonodárci, jak věc upravit (třeba podle německého nebo jiného vzoru), jak to činí mnohdy Ústavní  
soud. Tímto způsobem naopak nepřímo vede subjekty k cíli přesně opačnému. Odmítnutí jurisdikce 
nikoho k ničemu rozumnému nepovede.

[108] S ohledem na uvedené stěžovatelé  na  stížnosti  trvají.  Trvá i  jejich  souhlas s  upuštěním od 
ústního jednání.

Ing. Jiří Vitha a
Petr Stejskal,

stěžovatelé
dle plné moci

Pavel Uhl,
advokát
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