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PŘEDLOŽENÍ VĚCI 
 

Návrh na rozhodnutí, zrušení ustanovení § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb. podal 
advokát žalovaného spolku u jednání 31.3.2016, č.l. 78 soudního spisu, s tím aby Okresní 
soud v Litoměřicích dle ustanovení § 109 odst. (1), písm. c) o.s.ř. přerušil řízení a předložil 
věc k rozhodnutí - výkladu § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb. k § 215 odst. (1) zák č. 
89/2001 Sb. 

Žalovaný spolek se dovolává článku 20 odst. (1), (3) Listiny základních práv a svobod 
ochrany spolčovacího práva, které se vztahuje i na členy – fyzické osoby, tak na právnickou 
osobu, tedy spolek sám.  

Žalovaný spolek dovozuje, že nemůže být nucen k přijetí člena, kterého přijmout 
nehodlá.  

Spolek nalézá rozpor mezi ustanovením § 36 odst. (6) zákona o myslivosti a článkem 
11 odst. (1), (2) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č. 3, 
5 a 8 a obdobně rozpor s již citovaným článkem 20 odst. (1), (3) listiny.  

Spolek současné znění § 32 odst. (6) zákona o myslivosti, kterého se dovolává žalobce 
v soudním řízen u nalézacího soudu, podle názoru žalovaného diskriminuje spolky, ačkoli 
podle NOZ i ústavního pořádku ČR včetně právní vědy je odůvodněn závěr, že občanská 
společnost se projevuje především ve svých sdruženích bez ohledu na formu a zejména jsou 
prospěšná sdružení ve formě spolku jako nositelé tradic, včetně spolku myslivosti.  

Žalovaný spolek zdůrazňuje vnitřní autonomii spolku, s předpokladem oprávněnosti 
zásahu ústavního soudu, kdy článek 20 listiny zaručuje právo sdružovat se jednotlivci, ale 
současně z něj plyne, že i sdružení jsou nositelé těchto práv bez jakékoliv diskriminace.  

Žalobce se ve vyjádření k návrhu na předložení věci Ústavnímu soudu neztotožnil 
s právním názorem žalovaného spolku, spočívají v tom, že se údajně povinnost obsažená 
v ustanovení § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném a účinném znění za 
účinnosti NOZ již nadále nevztahuje na žalovaného. Žalobce souhlasí s žalovaným potud, že 
jedním z důsledků existence NOZ je „automatická“ transformace občanských sdružení 
založených podle zákona č. 83/1990 Sb. na spolky ve smyslu ustanovení § 3045 odst. (1) 
NOZ od účinnosti NOZ se na takové právnické osoby vztahují všechna relevantní ustanovení 
NOZ ve smyslu ustanovení § 3041 NOZ.  

V pochybnostech o výkladu kolize zákonných ustanovení pak soud prvého stupně 
dovodil důvod předložit věc Ústavnímu soudu ČR.  



 

 

Navrhovatel – žalovaný spolek uvedl do protokolu, že podrobnější argumentaci, 
předloží písemně na výzvu Ústavního soudu ČR. 

 
JUDr. Štefan Lauko, v.r. 

předseda senátu 
Za správnost vyhotovení: 
Ivana Nekolná 
 
 
Přílohy :  stejnopis žaloby 
               vyjádření žalovaného  
              protokol o jednání ze dne 31.3.2016  
  odůvodnění pro ÚS ČR 
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