Jednací řád
Ústředního rozhodčího sboru Orla
§1
Příslušnost
Ústřední rozhodčí sbor (dále jen ÚRS) je příslušný k řízení zejména:
a) k rozhodování ve sporech mezi členy Orla,
b) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů Orla
c) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí župního předsednictva o odmítnutí zřídit jednotu a o návrhu
přípravného výboru jednoty
§2
Vyloučení členů rozhodčího sboru
1) Členové ÚRS (dále jen rozhodce) jsou vyloučeni z projednávání věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr
k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.
2) Rozhodce oznámí předsedovi ÚRS okolnosti podle odst. 1), jakmile se o nich dozví.
3) Účastníci řízení mají právo namítnout podjatost rozhodců.
4) O vyloučení rozhodce rozhoduje ÚRS nadpoloviční většinou hlasů. Rozhodce, o jehož vyloučení se
rozhoduje, nehlasuje, ale je-li namítnuta podjatost celého ÚRS, hlasují všichni rozhodci.
§3
Účastníci
1) Účastníky řízení před ÚRS mohou být členové Orla, orgány Orla, župy a jednoty. ÚRS může přiznat
postavení vedlejšího účastníka řízení dalším subjektům.
2) Účastníci řízení i vedlejší účastníci řízení mají v řízení před ÚRS rovné postavení.
3) Účastníci a vedlejší účastníci řízení mají zejména právo účastnit se ústního jednání před ÚRS, podávat
návrhy a vyjadřovat se k provedeným důkazům.
§4
Zastoupení
1) Účastník nebo vedlejší účastník může být v řízení před ÚRS zastoupen zmocněncem – členem Orla
nebo advokátem. Účastník nebo vedlejší účastník může být současně zastoupen pouze jedním
zmocněncem.
§5
Rozhodování rozhodčího sboru
1) ÚRS rozhoduje buď při ústním jednání, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
2) K přijetí rozhodnutí při ústním jednání je třeba nadpoloviční většině hlasů všech přítomných rozhodců,
přičemž musí být přítomni minimálně 3 rozhodci.
§6
Rozhodování ÚRS prostředky komunikace na dálku
1) Není-li v daném případě nezbytné nařízení ústního jednání a osobního projednání mezi rozhodci,
rozhoduje se prostřednictvím emailu nebo jiného vhodného prostředku komunikace na dálku, který
umožňuje písemnou komunikaci.

2) Každý z rozhodců do 30 dnů ode dne jmenování do funkce rozhodce sdělí předsedovi ÚRS svůj kontaktní
email. Rozhodce odpovídá za to, že je na tomto emailu dostupný a kontaktní.
3) Návrh rozhodnutí zašle Předseda ÚRS všem rozhodcům a určí lhůtu k vyjádření se k tomuto rozhodnutí,
která nesmí být kratší než jeden týden. Pokud se rozhodce v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel
hlasování.
4) Rozhodnutí je přijato souhlasem nadpoloviční většiny všech rozhodců.
§7
Zahájení řízení a úkony účastníků
1) Řízení se zahajuje na základě písemného návrhu na zahájení řízení, doručenému předsedovi ÚRS.
2) Z návrhu musí být konkrétně patrno, kdo návrh činí, které věci se týká, přesné označení dalších
účastníků, čeho se navrhovatel domáhá a co navrhuje. ÚRS má právo v případě nejasností poslat
návrh k dopracování.
3) Není-li přes výzvu předsedy ÚRS podání opraveno nebo doplněno, řízení se zastaví,
o čemž musí být účastník ve výzvě poučen.
§8
Doručování
1) Doručuje se zpravidla emailem nebo poštou.
§9
Lhůty
1) Neurčují-li Stanovy Orla jinak, musí být návrh na zahájení řízení doručen předsedovi ÚRS ve lhůtě 30
dnů od rozhodné události.
2) ÚRS může v případech hodných zvláštního zřetele zmeškání této lhůty prominout, o čemž vyrozumí

účastníky a vedlejší účastníky řízení.

3) ÚRS ve věci rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle do 90 dnů od doručení návrhu. Tato lhůta

může být ÚRS překročena pouze v odůvodněných případech.

§ 10
Smírčí řízení
1) ÚRS se vždy pokusí o smírné vyřešení sporu. Smír, který navrhnou účastníci, schválí ÚRS usnesením,
pokud je v souladu se Stanovami a právními předpisy. Schválený smír má účinky rozhodnutí.
§ 11
Zkoumání podmínek řízení
1) Kdykoli za řízení přihlíží ÚRS k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci.
2) Nelze-li zjištěný nedostatek odstranit, ÚRS řízení zastaví.
§ 12
Překážky postupu řízení
1) Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení nebo podle obecných předpisů, řízení se zastaví.
2) Až do vyhlášení rozhodnutí může navrhovatel vzít návrh zpět. V tom případě se řízení zastaví.
§ 13
Spojení věci
1) ÚRS může z důvodu vhodnosti spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově

spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.
2) Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, může ÚRS některou věc
vyloučit k samostatnému řízení.

1)

§ 14
Jednání
Shledá-li to předseda ÚRS jako nutné tak k projednání věci samé nařídí předseda ÚRS jednání, k němuž
předvolá účastníky, jejichž přítomnost je třeba.

2)

Jednání je neveřejné. Účastnit se jej mohou jen účastníci, zmocněnci, zapisovatel a případě další osoby,
které ÚRS na jednání pozve.

3)

Termín jednání se nařizuje tak, aby jednání mohlo proběhnout mimo pracovní dny, případně mimo
pracovní dobu účastníků a dalších osob, které se mají jednání zúčastnit.

4)

Jednání je možno konat i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, kdy se obdobně použije
ustanovení § 6 tohoto jednacího řádu.

§ 15
Dokazování
1) ÚRS vychází při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které mu účastníci předloží. Jiné důkazy si ÚRS
opatřuje, uzná-li to s ohledem na okolnosti případu za nezbytné.
2) Všichni členové Orla, jakož i všechny orgány Orla a pobočné spolky, jsou povinni spolupracovat s ÚRS
při zajišťování důkazů.

1) Účastníci si náklady řízení hradí sami.

§ 16
Náklady řízení

2) Účelně vynaložené náklady rozhodců hradí Orel.
§ 17
Rozhodnutí
1) ÚRS rozhoduje usnesením, které je konečné.
2) Proti rozhodnutí ÚRS se nelze odvolat.
3) Předseda ÚRS může rozhodnutím opravit v usnesení zjevné chyby v psaní, počtech a překlepy.
§ 18
Právní moc a vykonatelnost
1) Rozhodnutí ÚRS nabývají právní moci a jsou vykonatelná dnem doručení účastníkům a vedlejším
účastníkům řízení, pokud ÚRS v odůvodněných případech nerozhodne, že usnesení nabývá právní moci
a vykonatelnosti jeho vydáním.
2) Doložka právní moci a vykonatelnosti se vyznačuje pouze na žádost účastníků.
3) Nový návrh ve věci již rozhodnuté ÚRS neprojednává, pokud z obsahu návrhu nevyplývají nové, ÚRS
dříve neznámé skutečnosti, které mohou znamenat pro účastníka příznivější rozhodnutí. Ani v tomto
případě však nelze znovu jednat v případě, že ve věci byl uzavřen smír.
§19

Subsidiární použití OSŘ
1) V případech v tomto jednacím řádu ani stanovách Orla neuvedených se postupuje přiměřeně dle
Občanského soudního řádu. Nedodržení postupu dle Občanského soudního řádu však nemá vliv na
platnost a závaznost rozhodnutí ÚRS.
Schváleno Ústřední radou Orla konanou dne 24. listopadu 2018.

