Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
§1
Všeobecná ustanovení
1. V činnosti Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů (dále jen Svazu), mezi
orgány a členy vznikají vztahy, které musí být v souladu se zažitými pravidly slušnosti,
občanského soužití, založené na demokratických principech. Práva a povinnosti členů a
organizačních složek Svazu a formy jejich realizace jsou zakotvené ve stanovách,
závodním řádu, jednacím řádu a dalších svazových normách. Tyto normy musí být
v souladu se všeobecnými právními předpisy, zejména Novým občanským zákoníkem a
Zákoníkem práce.
2. Podle § 10 Stanov ČMS CHPH vydává svazová konference jako vykonávací předpis tento
disciplinární řád.
3. Disciplinární řád je závazný interní svazový předpis, který upravuje postup disciplinárních
orgánů Svazu při stíhání disciplinárních přestupků. Rovněž upravuje práva a povinnosti
disciplinárních orgánů a stíhaných členů.
4. Disciplinární orgány Svazu jsou povinné zakročit vůči každému členovi ČMS CHPH,
který se dopustil disciplinárního přestupku. Nikoho není možné stíhat pro jiný skutek než
disciplinární přestupek, a to jen způsobem, který upravuje tento disciplinární řád.
Disciplinární orgány jsou povinné poučit disciplinárně stíhaného o jeho právech.
5. Disciplinární orgány musí dbát na to, aby disciplinární jednání probíhalo hospodárně, bez
zbytečných průtahů a to tak, aby byl co nejdříve zjištěn skutkový stav daného přestupku.
6. Při disciplinárním jednání postupuje příslušný disciplinární orgán Svazu nezávisle na
rozhodnutí státního orgánu nebo soudu.

§2
Disciplinární přestupek
1. Disciplinárního přestupku se dopustí člen Svazu, který úmyslně nebo z nedbalosti:
a) poruší stanovy, jednací řád, závodní řád a další interní svazové předpisy
b) neplní si členské povinnosti
c) vážným způsobem naruší mezilidské vztahy
d) jedná proti zájmům Svazu

§3
Disciplinární tresty
1. Pokud disciplinární orgán Svazu dospěje k závěru, že byl spáchán disciplinární přestupek,
může uložit některý z následujících disciplinárních trestů:
a) písemné napomenutí
b) vyřazení ze závodu
c) vyřazení ze závodních výsledků, soutěží a výstav sezóny
d) dočasné zastavení závodní činnosti na dobu 1 rok až 5 let
e) dočasné zastavení funkce posuzovatele na dobu 1 rok až 5 let
f) vyloučení ze sboru posuzovatelů
g) zákaz výkonu funkce na dobu 1 rok až 5 let
h) dočasné vyloučení z ČMS CHPH na dobu 1 rok až 5 let

i) trvalé vyloučení z ČMS CHPH
Disciplinární tresty uložené funkcionáři svazu na dobu 1rok až 5 let a delší pod body d) až
g) automaticky znamenají odvolání z funkce a zákaz být volen po dobu trestu.
2. Pokud se disciplinárně stíhaný současně dopustil několika disciplinárních přestupků, je
nutno uložit úhrnný disciplinární trest.

§4
Znemožnění disciplinárního řízení
1. Disciplinární řízení není možné zahájit, v případě že už bylo zahájeno, není možné v něm
pokračovat a musí být neodkladně zastaveno pokud:
a) provinilý zemřel
b) spáchaný přestupek je promlčený
c) provinilému zaniklo členství v ČMS CHPH
d) z výsledků jednání je zřejmé, že se nejedná o disciplinární přestupek
e) ve věci již bylo vynesené právoplatné disciplinární rozhodnutí
2. Promlčecí doba disciplinárního přestupku je pět let. Promlčecí doba začíná běžet den
následující po spáchání disciplinárního přestupku. Zahájením disciplinárního řízení se
přerušuje běh promlčecí doby. Zahájením disciplinárního řízení začíná běžet nová
promlčecí lhůta.

§5
Disciplinární a odvolací orgány
1. Disciplinární a odvolací orgány jsou:
a) Členská schůze MS (mimo disciplinární přestupky proti závodnímu řádu)
b) Výbor oblastního spolku (výbor OS)
c) Konference delegátů OS
d) Řídící výbor zemského spolku (ŘV)
e) Konference zemského spolku
f) Prezídium Svazu
g) Svazová konference delegátů
2. Disciplinární jednání zahájí vždy členská schůze MS proti členovi MS i hostujícím
chovatelům. Disciplinární jednání proti členům výborů a RK zahájí vždy členská schůze
či konference, která je do funkce zvolila.
3. Proti rozhodnutí zemské konference při disciplinárním jednání vedeném proti
funkcionářům OS, MS a řadovým členům svazu není odvolání přípustné.
4. Proti rozhodnutí svazové konference při disciplinárním jednání vedeném proti
funkcionářům ŘV, prezidia a ÚRK není odvolání přípustné.

§6
Zahájení disciplinárního řízení
1. Disciplinární řízení začíná na návrh orgánů, organizačních složek a členů Svazu.
2. Za začátek disciplinárního řízení se považuje termín oznámení přestupku příslušnému
disciplinárnímu orgánu. Jednání musí být započato do 30 dnů od oznámení přestupku.
3. Vyšší disciplinární orgán je oprávněn v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 Stanov zahájit
a vést disciplinární jednání v případě nečinnosti nižšího disciplinárního orgánu, tento musí
být předem písemně upozorněn, aby disciplinární jednání provedl a ve věci konal.

§7

Disciplinární jednání
1. Disciplinárně řešený člen musí být na jednání pozván včas, tj. alespoň 10 kalendářních dní
přede dnem jednání, doporučeným dopisem, se stručným obsahem předmětu
disciplinárního řízení, aby se mohl k němu vyjádřit. V pozvánce musí být uvedeno, že
jakmile se bez omluvení nedostaví, může disciplinární orgán rozhodnout o věci i v jeho
nepřítomnosti. Nepřítomnost na jednání může být omluvena pouze závažnými důvody na
straně disciplinárně stíhaného člena, jež musí být řádně odůvodněny a doloženy. Při
opakované omluvené nepřítomnosti disciplinárně řešeného člena se třetí nařízené jednání
uskuteční i bez jeho přítomnosti.
2. Po dostatečném prokázání skutkového stavu, disciplinární orgán uloží disciplinární trest
nebo jednání zastaví. O svém rozhodnutí do 15 dní uvědomí písemně člena, jehož činnost
byla projednávána a navrhovatele.
3. Rozhodnutí o uložení disciplinárního trestu zaslané na doručenku provinilému musí
obsahovat označení disciplinárního orgánu, výrok, odůvodnění a poučení o opravném
prostředku.
4. O průběhu disciplinárního jednání musí být vyhotovený zápis, který musí obsahovat den a
místo jednání, jméno a adresu člena, jehož činnost byla projednávána, jeho členství v MS,
důkazní prostředky, druh a výši uloženého disciplinárního trestu s odkazem na příslušné
ustanovení § 3 disciplinárního řádu. V zápise se uvedou i jména členů disciplinárního
orgánu.
5. Disciplinární orgány Svazu jsou oprávněné požádat příslušné orgány Svazu o pomoc při
zjišťování skutečností nevyhnutelných pro objasnění přestupku a musí jím být vyhověno.
6. Důkazem je všechno, co může přispět k objasnění věci, jako výpovědi svědků,
dokumentační materiál, výpověď provinilého, vyjádření svazových orgánů atd.
7. Pokud došlo k zániku členství u přestupku, za který bylo možno uložit dočasné nebo
trvalé vyloučení ze Svazu, disciplinární orgán tento přestupek projedná a vydá rozhodnutí,
že provinilý nemůže být dočasně nebo trvale přijat za člena Svazu.
8. Jakmile disciplinární orgán stíhá člena orgánu Svazu a jeho setrvání ve funkci by mohlo
ovlivnit průběh jednání nebo jeho výsledek, disciplinární orgán může rozhodnutím
pozastavit výkon funkce provinilého až do konečného rozhodnutí.

§8
Odvolání
1. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu, může disciplinárně stíhaný podat odvolání.
Podává se písemně tomu disciplinárnímu orgánu, který rozhodnutí vydal a to do 15 dnů
od jeho doručení, nebo ústně do zápisu z disciplinárního jednání po vynesení rozhodnutí.
Řádně podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání musí být odůvodněno a musí
v něm být uvedeno, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, jaké vady jsou rozhodnutí
vytýkány a čeho se odvolatel domáhá.
2. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o podaném odvolání sám rozhodnout, pouze pokud
mu v plném rozsahu vyhoví. Pokud orgán, který o věci rozhodoval v prvním stupni,
odvolání v plném rozsahu nevyhoví, postoupí jej spolu se svým stanoviskem vyššímu
orgánu, a to nejpozději do 30ti dnů, ode dne, kdy mu odvolání došlo. V odůvodněných
případech může o prodloužení této lhůty požádat odvolací orgán.
3. Odvolací orgán může zrušit odvoláním napadené rozhodnutí a sám ve věci rozhodnout,
nebo věc vrátit k novému jednání příslušnému disciplinárnímu orgánu se svým
stanoviskem.
4. Odvolací orgán odvolání zamítne, pokud:
a) bylo podáno opožděně
b) podala ho neoprávněná osoba

c) zjistí, že odvolání je nedůvodné
6. Rozhodnutí nabývá právní moc a vykonatelnost marným uplynutím patnáctidenní lhůty
pro podání odvolání, nebo dnem vyhlášení rozhodnutí disciplinárního orgánu, jímž bylo
v plném rozsahu vyhověno odvolání. Rozhodnutí zemské konference při disciplinárním
jednání vedeném dle § 5 odst. 3 a rozhodnutí Svazové konference delegátů při
disciplinárním jednání vedeném dle § 5 odst. 4 nabývá právní moc a vykonatelnost dnem
rozhodnutí.

§9
Odpuštění zbytku disciplinárního trestu
V případě dočasného vyloučení ze Svazu a dočasného zastavení závodní činnosti, může takto
potrestaný člen po odpykání poloviny trestu požádat o odpuštění zbytku trestu. Žádost se
podává disciplinárnímu orgánu, který ve věci rozhodl.

§ 10
Registr trestů
1. O právoplatně uložených trestech je vedena evidence.
2. Disciplinární orgány jsou povinny do 15. kalendářních dnů po nabytí právní moci
disciplinárního rozhodnutí zaslat zápis z disciplinárního jednání a kopii rozhodnutí na
adresu tajemníka Prezidia a tajemníka příslušného zemského sdružení
3. Evidenci vedou tajemníci zemských sdružení o trestech uložených v rámci působnosti
těchto organizačních složek. Centrální evidenci vede pak tajemník prezidia Svazu.
4. Disciplinární rozhodnutí zemské a svazové konference musí být zveřejněna ve svazovém
informačním zpravodaji Poštovní holub.

§ 11
Závěrečné ustanovení
1.

Disciplinární řád byl schválen svazovou konferencí ČMS CHPH dne 15. 4. 2015. Znění
tohoto řádu je účinné od ………………

Ing. Jaroslav Novotný
prezident svazu

