STATUT DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČSC
___________________________________________
(Schválila Členská schůze ČSC dne 30.5.2015)

I.
POSTAVENÍ
Disciplinární komise (DK) Českého svazu curlingu (ČSC) je orgánem ČSC voleným
členskou schůzí (dále jen ČS) podle stanov. Náplní její činnosti je:
a) posuzování porušení stanov a dalších řádů a předpisů ČSC
b) řešení sporů mezi členy ČSC, pokud o to obě strany sporu požádají
c) ukládání nápravných opatření v souladu s etickými pravidly curlingu a
disciplinárním řádem ČSC

II.
ČLENOVÉ A JEJICH KOMPETENCE

DK tvoří pět členů, kteří jsou voleni ČS ČSC. Člen DK nesmí být členem VV ČSC.
Členové si na prvním zasedání DK zvolí ze svého středu předsedu DK. Předseda DK je
osoba, která:
- svolává písemně zasedání DK, vždy nejméně 14 dnů před termínem
zasedání
- účastní se a řídí jednání při zasedání DK
- odpovídá za pořízení zápisu z jednání a jeho předání sekretáři VV ČSC,
členům DK a členům VV ČSC na nejbližším zasedání VV ČSC a rozešle
všem členům DK a dalším členům ČSC, kteří se jednání zúčastnili
- odpovídá za zaslání rozhodnutí DK dotčeným stranám
- dohlíží na výkon rozhodnutí DK
- vystupuje navenek jménem DK
- na rozhodování DK se podílí jedním hlasem, jako každý jiný člen DK
Činnost ostatních členů DK spočívá v tom, že:
− se účastní pravidelně jednání DK
− vznášejí podněty k jednání
− se podílejí na rozhodování DK každý jedním hlasem
− při nepřítomnosti předsedy DK volí ze svého středu člena, který jej
zastupuje v jeho funkcích

III.
JEDNÁNÍ
Podnět k jednání DK může dát kterýkoliv člen ČSC a sice písemnou formou, tento
podnět musí být vybaven jménem a adresou podávajícího.
Na anonymní podání nebude brán komisí zřetel.
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Pokud konkrétní člen ČSC nebo člen klubu či oddílu, který je členem ČSC šíří zprávy,
které signalizují, že byly porušeny stanovy ČSC, etická pravidla curlingu, nebo řády a
předpisy ČSC, porušení zásad slušnosti a sportovního chování a jiné jednání znevažující
dobré jméno ČSC, má předseda DK právo svolat její jednání. V úvodu jednání musí
jmenovitě uvést původce zpráv a prokázat místo a čas, kdy byly tyto zprávy šířeny. V případě,
že tyto zprávy budou projednáním popřeny, budou považovány za pomluvu a proti jejich
šiřiteli bude dále postupováno v souladu s DŘ.
V jednání dbá DK především o to, aby se etická pravidla curlingu uplatňovala co
nejšířeji v práci ČSC a životě členů. Jejich soubor chápe jako samoregulující prvek a svých
kompetencí využívá jen v krajních případech, kdy porušení stanov a řádů ČSC ohrožuje řádný
chod ČSC nebo dobré jméno curlingu.
DK rozhoduje ve všech věcech samostatně a nezávisle v souladu s Disciplinárním
řádem ČSC.
DK je první instancí v rozhodování.

IV.
ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
DK má právo přizvat ke svému jednání všechny členy ČSC, kteří mohou být
nápomocni objasnění věci, v případě porušení antidopingových pravidel si DK může pozvat
kohokoliv, kdo může být nápomocen k objasnění věci. Účastníkem jednání je i
Antidopingový výbor ČR podle čl. 8.3 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v
ČR.
DK má povinnost k jednání přizvat všechny členy ČSC, kteří jsou přímo dotčeni
projednávanou věcí a při jednání je povinna vyslechnout všechna fakta, která přizvaný
považuje za potřebné sdělit.
Pozvaní členové mají povinnost se nejpozději 3 dny před datem jednání omluvit,
pokud se nemohou nebo nechtějí jednání zúčastnit. Pokud se jednání účastnit nechtějí, může
být věc projednána v jejich nepřítomnosti, pokud se dostavit nemohou, bude projednání
odročeno na nejbližší další svolané zasedání DK.
Na jednání DK se mohou i bez pozvání dostavit členové ČSC, kteří sami zváží, že
jejich přítomnost bude jednání prospěšná. Jejich přítomnost může být regulována v souladu s
kapacitními možnostmi jednací místnosti. Konečné slovo v tomto směru má předseda DK.

V.
ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ TRESTŮ
Trest navrhuje předseda jednajícího orgánu nebo jeho členové.
O trestu je rozhodnuto hlasováním oprávněných členů orgánu.
Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj 2/3 oprávněných.
Tresty jsou zaznamenány v zápisech o jednání a formou rozhodnutí ukládány písemně.
Při ukládání trestů se postupuje od nižších trestů k vyšším s tím, že v případě
závažného provinění je možno přistoupit přímo k vyššímu trestu.
Odmítnutí podřídit se trestu dává podnět k dalšímu řízení a zpřísnění trestu do takové
míry, aby trest nabyl účinnosti.
V případě vyhýbání se řízení je možno projednat věc v jednání disciplinárního orgánu
bez přítomnosti dotčené strany. Za vyhýbání se jednání se považuje, když se strana odmítne
dostavit k jednání nebo se 2x po sobě omluví při náhradních termínech jednání. Tento bod

2

neplatí v případě porušení antidopingových pravidel, kdy se postup řídí platnou Směrnicí pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR.

VI.
PROVEDENÍ ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí, které vydá DK a proti kterému není podáno odvolání anebo je v
odvolacím řízení VV ČSC potvrzeno, nabývá platnosti a je impulsem k jeho provedení podle
kompetencí všemi dotčenými orgány ČSC. Výjimku tvoří rozhodnutí v případě porušení
antidopingových pravidel a je platné okamžitě, nikoliv až po odvolání.
Pokud se rozhodnutí dotýká vnitřní věci klubu nebo oddílu, smí být formulováno jen
formou doporučení klubové nebo oddílové radě dotčeného klubu nebo oddílu.

3

