
STANOVY SPOLKU  
 
 

Článek 1. 
Název a sídlo 

 
1. Spolek má název: Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s. (dále jen „spolek"). 
2. Spolek sídlí na adrese Nad Úžlabinou 448/26, Malešice, Praha 10, 10800 Praha 108. 
3. Adresa sídla spolku se zveřejňuje na webové stránce spolku www.srkcr.cz. Tím není 

dotčena povinnost zveřejňovat a uvádět sídlo spolku stanovená zákonem. 
4. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce 

17768. IČ spolek je 285 58 367. 
5. Do účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), 

byl spolek občanským sdružením založeným v souladu se zákonem číslo 83/1993 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění do 31.12.2013, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra 
České republiky dne 24.05.2007 pod č.j. VS/1-1/67698/07-R. Ve smyslu ust. § 3045 odst. 1 
občanského zákoníku se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. považují za spolky  zřízené 
podle občanského zákoníku. 

 
 

Článek 2. 
Statut spolku 

 
1. Spolek je samosprávný, dobrovolný a nezávislý svazek osob vedených společných 

zájmem. Spolčují se v něm členové, kteří jsou schopni a ochotni prosazovat společný 
zájem, předmět činnosti a cíle spolku.  

2. Spolek je právnickou osobou. Spolek je jakožto společenství osob korporací. 
 
 

Článek 3. 
Předmět činnosti a účel spolku 

 
1. Účelem spolku a předmětem jeho činnosti je:  

a) osvěta a vzdělávání v oblasti ochrany práv a jejich vymáhání;  
b) obhajoba společných zájmů mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších osob, které 

poskytují služby při řešení sporů a jsou členy spolku. 
2. Spolek své cíle naplňuje zejména těmito hlavními činnostmi: 

a) propagování výhod mediačních, smírčích nebo rozhodčích řízení a pomoc při jejich 
rozšiřování v praxi; 

b) prosazování etických norem v činnosti mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších 
osob, které poskytují služby při řešení sporů a jsou členy spolku; 

c) podpora specializovaného vzdělávání mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších 
osob, které poskytují služby při řešení sporů a jsou členy spolku; 

d) vytváření podmínek pro otevřenou a čestnou vzájemnou spolupráci členů spolku; 
e) publikační činnost. 

3. Spolek své cíle naplňuje i těmito vedlejšími činnostmi: 
a) zajišťování administrativních a servisních služeb pro řádné členy spolku; 
b) zajišťování odborných, zejména právních konzultací pro řádné členy spolku; 



c) zajišťování moderních informačních technologií pro sdílení znalostí a zkušeností a pro 
efektivní komunikaci členů spolku navzájem. 

4. V souladu s tímto svým účelem se spolek a jeho členové zavazují činit veškeré kroky a 
opatření směřující k: 
a) prosazování dobrého jména a zájmů spolku a jeho členů; 
b) propagaci předmětu činnosti a účelu spolku; 
c) šíření informací o službách mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších osob, které 

jsou členy spolku a poskytují služby při řešení sporů; 
d) sdílení odborných znalostí a zkušeností s ostatními členy spolku; 
e) využívání moderních informačních technologií pro spojení s ostatními členy spolku a 

jinými subjekty; 
f) spolupráci s jinými subjekty, státními orgány a institucemi, včetně zahraničních a 

nadnárodních; 
g) zkvalitnění činnosti spolku.  

5. Spolek nekonkuruje svým členům. Předmětem činnosti spolku není rozhodování sporů ani 
organizace nebo vedení rozhodčích, smírčích ani jiných řízení a předmětem činnosti spolku 
není ani poskytování právních služeb. 

 
 

Článek 4. 
Členství 

 
1. Členství ve spolku se dělí na řádné a mimořádné.  

a) Řádnými členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se 
stanovami spolku, zejména jeho předmětem činnosti a účelem, a které působily jako 
rozhodce alespoň ve třech rozhodčích řízeních, ukončených pravomocným rozhodčím 
nálezem. Působení rozhodce je na roveň postaveno i působení mediátora či smírčího 
soudce, ukončené nalezením smíru a pravomocným rozhodčím nálezem o sjednaném 
smíru. 

b) Mimořádnými členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, 
které souhlasí se stanovami spolku, zejména s jeho předmětem činnosti a účelem.  

Řádný i mimořádný člen budou v těchto stanovách nadále společně označováni pojmem 
„člen“, pokud z kontextu nevyplývá, že se příslušné ustanovení vztahuje pouze k určitému 
typu členství. 

2. O přijetí za člena spolku a o změně typu členství rozhoduje na základě písemné přihlášky, 
resp. žádosti o změnu typu členství Výkonná rada.  

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Změna typu členství nabývá účinnosti dnem přijetí 
rozhodnutí o schválení této změny.  

4. Členství zaniká:  
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného Výkonné radě; 
b) v případě fyzické osoby jejím úmrtím, v případě právnické osoby jejím zrušením; 
c) zrušením členství na základě rozhodnutí Výkonné rady; 
d) zánikem spolku. 

5. Dokladem členství je potvrzení vydané Výkonnou radou. 
6. Není v rozporu s těmito stanovami, pokud má spolek v některém okamžiku pouze řádné 

členy nebo pouze mimořádné členy. 
 
 

Článek 5. 
Práva a povinnosti členů 



 
1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání Valné hromady v příslušné komoře odpovídající jeho členství, 
hlasovat, dávat návrhy a protinávrhy, vyjadřovat se k projednávaným záležitostem; 

b) být volen do orgánů spolku; 
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

2. Řádný člen je vedle toho oprávněn využívat služeb spolku podle článku 3. odst. 3, písm. a) 
a b) těchto stanov. Mimořádný člen není oprávněn využívat služeb spolku podle článku 3. 
odst. 3, písm. a) a b) těchto stanov. 

3. Člen má povinnost zejména:  
a) dodržovat stanovy spolku; 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku; 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou; 
e) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdruženi. 

 
 

Článek 6. 
Orgány spolku 

 
Orgány spolku jsou:  

a) Valná hromada 
b) Výkonná rada 
c) Předseda 

 
 

Článek 7. 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří komora řádných členů, která sestává ze všech řádných členů spolku, 

a komora mimořádných členů, která sestává ze všech mimořádných členů spolku. 
V případě, že některá komora nemá žádného člena, vykonává působnost Valné hromady 
zbývající komora, která alespoň jednoho člena má. 

3. Valnou hromadu spolku svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Valnou hromadu svolá předseda pozvánkou, ze které je zřejmé místo, čas a pořad valné 
hromady. Pozvánku na valnou hromadu postačí odeslat do emailových schránek členů. 
Předseda svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členů spolku.  

4. Valná hromada rozhoduje nebo schvaluje všechny záležitosti, nejsou-li těmito stanovami 
svěřeny výslovně jinému orgánu spolku. Valná hromada zejména:  
a) rozhoduje o změnách stanov spolku; 
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 

závěrku hospodaření; 
c) volí a odvolává členy Výkonné rady, a to způsobem popsaným v článku 8. odst. 2 

těchto stanov, a rozhoduje o jejich odměňování; 
d) rozhoduje o zřízení odborných komisí a volí a odvolává jejich členy; 
e) na návrh přezkoumává rozhodnutí Výkonné rady o zrušení členství; 
f) rozhoduje o rozpuštění spolku nebo sloučení s jiným spolkem.  

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. 
Zjistí-li se po zahájení Valné hromady, že Valná hromada není schopna se usnášet, může 



předseda nebo ten, kdo svolal původní Valnou hromadu, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 
patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada 
se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla Valná hromada předtím 
svolána. V záležitostech zařazených na pořad předchozího neusnášeníschopného zasedání 
může náhradní Valná hromada přijímat usnesení za přítomnosti libovolného počtu členů. 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
7. Valná hromada rozhoduje na základě společného hlasování obou komor, neurčují-li tyto 

stanovy pro některé otázky oddělená hlasování jednotlivých komor. 
8. Není-li dále uvedeno jinak, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina 

přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, o rozpuštění spolku a o sloučení s jiným 
spolkem je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů komory řádných 
členů a současně alespoň dvě třetiny všech členů komory mimořádných členů. Rozhodnutí 
příslušné komory o volbě nebo odvolání člena Výkonné rady je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů této komory. 

 
 

Článek 8. 
Výkonná rada 

 
1. Výkonná rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné 

hromadě. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady. 
2. Výkonná rada má 3 činovníky. Činovníkem výkonné rady může být zvolena pouze osoba, 

která s tím předem vysloví souhlas, je zletilá a má plnou způsobilost k právním úkonům; 
činovník Výkonné rady však nemusí být členem spolku.  
a) Je-li v každé z komor Valné hromady spolku alespoň jeden člen, volí komora řádných 
členů Valné hromady jednoho činovníka a komora mimořádných členů Valné hromady 
volí jednoho činovníka a náhradníka s tím, že třetí činovník je volen takto zvolenými 
činovníky; nezvolí-li činovníci, kteří jsou voleni komorami Valné hromady, třetího 
činovníka do 30 dnů ode dne, kdy byl zvolen druhý z nich, a současně není místo 
třetího činovníka platně a účinně obsazeno, nebo ode dne, kdy se v průběhu funkčního 
období uprázdní místo tohoto třetího činovníka, stává se následujícím dnem třetím 
činovníkem náhradník zvolený komorou mimořádných členů. 

b) Není-li v některé z komor Valné hromady spolku alespoň jeden člen, nebo odmítnou-li 
všichni členové některé komory přijmout funkci činovníka, volí všechny tři činovníky 
Valná hromada. 

c) Činovník může být z funkce odvolán jen tou komorou Valné hromady, která jej zvolila; 
Valnou hromadou může být odvolán jen tehdy, není-li komora, do jejíž působnosti 
odvolání náleží, obsazena žádným členem. Činovník, který byl zvolen Valnou 
hromadou, a činovník, který byl zvolen ostatními činovníky, může být odvolán pouze 
Valnou hromadou. 

d) Uprázdní-li se v průběhu funkčního období místo činovníka, zbývající činovníci mohou 
na zbývající část funkčního období zvolit nového činovníka. Při volbě postupují tak, 
aby řádný člen byl nahrazen řádným členem, mimořádný člen mimořádným členem a 
činovník, který není členem spolku, aby byl nahrazen členem spolku; to neplatí, pokud 
v daný okamžik nejsou ve spolku příslušní členové zastoupeni nebo pokud všichni 
příslušní členové odmítnou vyslovit souhlas s volbou své osoby do funkce činovníka..  

3. Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát 
ročně.  

4. Výkonná rada zejména:  
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;  



b) koordinuje činnost spolku; 
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady; 
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku, o změně typu členství a o zrušení členství. 

5. K zajištění činnosti spolku může Výkonná rada zřídit kancelář spolku, za kterou bude 
jednat její tajemník, kterého jmenuje a odvolává Výkonná rada. 

6. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech činovníků.  
7. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných činovníků.  
8. Funkční období činovníka i období účinnosti volby náhradníka jsou 3 roky. Pokud 

Výkonná rada převzala pravomoc Valné hromady dle Článku 8., odst. 8 těchto stanov, 
funkční období činovníka i období účinnosti volby náhradníka neskončí dříve, než se sejde 
usnášeníschopná Valná hromada. 

9. Činovník může ze své funkce odstoupit písemným oznámením Výkonné radě. Výkon 
funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat Výkonná rada, která je 
povinna tak učinit na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. 
Jestliže činovník oznámí odstoupení z funkce na zasedání Výkonné rady, končí výkon 
funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Výkonná rada na žádost 
odstupujícího činovníka jiný okamžik zániku funkce. 

 
 

Článek 9. 
Předseda 

 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Statutární orgán spolku je individuální. Jako 

statutární orgán jedná předseda jménem spolku ve všech záležitostech samostatně. Předseda 
plní rozhodnutí Výkonné rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá 
zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 
Rozsah pravomocí předsedy stanoví Výkonná rada.  

2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonné rady, vedení účetní evidence, vedení 
seznamu členů a plynulý chod spolku.  

3. Předseda svolává valnou hromadu. 
4. Předseda připravuje podklady pro jednání Výkonné rady.  
5. Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí.  
 
 

Článek 10. 
Zásady hospodaření 

 
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  
2. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob; 
b) výnosy z majetku spolku; 
c) členské příspěvky; 
d) dotace. 

3. Příjmy z činnosti při plnění předmětu činnosti a účelu spolku jsou zejména:  
a) výnosy z kursů, školení, seminářů, konferencí a dalších odborných a vzdělávacích akcí; 
b) výnosy z administrativních, servisních, organizačních a konzultačních služeb, 

poskytovaných a zajišťovaných řádným členům spolku; 
c) výnosy z odborných konzultací, poskytovaných veřejnosti; 
d) výnosy z publikační činnosti. 



4. Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada, která každoročně předkládá Valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.  

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.  
 
 

Článek 11. 
Zánik spolku 

 
1. Spolek zaniká:  

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
Valné hromady; 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.  
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání.  
 
 

Článek 12. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydávat závazné interní směrnice, 

zejména etický kodex, pracovní řád, organizační směrnici nebo účetní postupy.  
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.  
3. Tyto stanovy přijala Valná hromada dne 20.04.2015. Stanovy předchozí tím pozbývají 

platnosti. 
 


