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tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz 

  

 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Disciplinární řád napomáhá tomu, aby členové Českého svazu orientačních sportů (dále jen 
„ČSOS“), fyzické i právnické osoby, při výkonu své činnosti v rámci ČSOS dodržovali obecně 
závazné právní předpisy České republiky, vnitřní předpisy ČSOS, pro ně závazná rozhodnutí 
orgánů ČSOS, zásady fair play a respektovali práva a oprávněné zájmy ostatních členů ČSOS a 
samotného ČSOS. 

2. Svého účelu dosahuje disciplinární řád 

a) vymezením disciplinárních p řestupk ů a stanovením možných disciplinárních sankcí  za 
jejich spáchání, 

b) úpravou procesu, v němž k tomu určené orgány ČSOS projednávají konkrétní jednotlivé 
disciplinární přestupky členů ČSOS a ukládají konkrétní disciplinární sankci za jejich spáchání 
(dále jen „disciplinární řízení“). 

3. Člen ČSOS nemůže být v rámci činnosti ČSOS disciplinárně potrestán za jiný disciplinární 
přestupek a jinou disciplinární sankcí, než jaké stanoví tento disciplinární řád. 

4. Disciplinární řád a rozhodnutí podle něj přijatá jsou závazná pro všechny členy a orgány ČSOS. 

Článek II. 
Disciplinární řízení 

1. Disciplinární řízení realizuje v celém rozsahu disciplinární skupina ČSOS (dále jen „disciplinární 
skupina“), nestanoví-li tento disciplinární řád jinak. 

2. Všechny orgány ČSOS realizující disciplinární řízení (dále jen „disciplinární orgány“) dbají, aby byl 
vždy zjištěn skutečný skutkový děj a veškeré relevantní okolnosti disciplinárního přestupku, aby 
každé rozhodnutí učiněné v disciplinárním řízení odpovídalo skutkovému ději a relevantním 
okolnostem disciplinárního přestupku a aby při rozhodování skutkově a okolnostně shodných 
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

3. Disciplinární orgány zahajují disciplinární řízení buď z vlastního podnětu nebo na základě 
písemného návrhu kteréhokoliv člena ČSOS (dále jen „navrhovatel“) na zahájení disciplinárního 
řízení (dále jen „návrh“). Dnem zahájení disciplinárního řízení je den rozhodnutí disciplinárního 
orgánu o zahájení disciplinárního řízení (v případě disciplinárního řízení zahájeného z vlastního 
podnětu) nebo den doručení návrhu disciplinárnímu orgánu (v případě disciplinárního řízení 
zahájeného na návrh). 

Disciplinární řízení o disciplinárním přestupku lze zahájit pouze ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho 
spáchání, jinak disciplinární odpovědnost člena ČSOS za jeho spáchání zaniká. 

4. Návrh, má-li se jím disciplinární skupina zabývat, musí obsahovat nejméně: 

a) jméno, příjmení, bydliště a datum narození navrhovatele, je-li jím člen ČSOS – fyzická osoba, 
nebo obchodní firmu či název, sídlo a identifikační číslo navrhovatele, je-li jím člen ČSOS – 
právnická osoba, 

b) vylíčení všech navrhovateli známých relevantních skutečností týkajících se jednání člena 
ČSOS, v němž navrhovatel spatřuje spáchání disciplinárního přestupku, 

c) označení všech navrhovateli známých svědků jednání člena ČSOS, v němž navrhovatel 
spatřuje spáchání disciplinárního přestupku. 
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Neobsahuje-li návrh veškeré předepsané náležitosti nebo je-li návrh zjevně neopodstatněný, 
disciplinární orgán se jím nezabývá a doručení takového návrhu se nepovažuje za zahájení 
disciplinárního řízení. O takové skutečnosti vyrozumí disciplinární orgán vhodným způsobem 
navrhovatele, je-li znám. 

5. Disciplinární orgán nařídí ústní jednání pouze v případech, kdy je to nezbytné pro dosažení účelu 
disciplinárního řízení. Ústní jednání je neveřejné, nerozhodne-li disciplinární orgán jinak. 

6. Disciplinární orgán je oprávněn požádat o součinnost (např. o odborné stanovisko, o podání 
vysvětlení rozhodných skutečností, o obrazovou, zvukovou či datovou dokumentaci apod.) 
jakýkoliv orgán ČSOS nebo jakéhokoliv člena ČSOS a tito jsou povinni v mezích svých možností 
žádosti disciplinárního orgánu vyhovět. 

7. Účastníky disciplinárního řízení jsou vždy člen ČSOS, v jehož jednání je spatřováno spáchání 
disciplinárního přestupku, a navrhovatel v případě disciplinárního řízení zahájeného na návrh. 
Požádal-li disciplinární orgán o součinnost jiný orgán ČSOS nebo člena ČSOS, jsou tito v mezích 
poskytované součinnosti účastníky disciplinárního řízení. 

Je-li účastníkem disciplinárního řízení fyzická osoba, jedná pouze osobně, má-li plnou způsobilost 
k právním úkonům, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce. V disciplinárním řízení, 
jehož účastníkem je nezletilé dítě, postupuje disciplinární orgán v souladu s předchozí větou; 
navíc však, je-li nezletilé dítě schopno samo formulovat své vlastní názory, disciplinární orgán 
vhodným postupem zjistí názor nezletilého dítěte ve věci a k tomuto názoru přihlédne s ohledem 
na věk a rozumovou vyspělost nezletilého dítěte. 

Je-li účastníkem disciplinárního řízení právnická osoba nebo kolektivní orgán ČSOS jedná pouze 
prostřednictvím osob, které jsou za ni nebo za něj oprávněné jednat na základě zakladatelského 
dokumentu nebo obecně závazného právního předpisu. Zastoupení účastníků disciplinárního 
řízení na základě plné moci není přípustné. 

8. Veškerá komunikace mezi disciplinárním orgánem a účastníkem disciplinárního řízení probíhá 
písemnou formou, nejedná-li se o ústní jednání dle odst. 5. tohoto článku disciplinárního řádu 
nebo o postup podle poslední věty tohoto odstavce disciplinárního řádu. 

Písemnosti disciplinárního orgánu určené účastníkovi disciplinárního řízení doručuje disciplinární 
orgán: 

• osobně účastníkovi disciplinárního řízení v průběhu sportovní akce pořádané ČSOS nebo 
jeho členy nebo 

• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu účastníka disciplinárního řízení 
podle následující věty. 

Každý účastník disciplinárního řízení je povinen v průběhu disciplinárního řízení udat 
disciplinárnímu orgánu poštovní adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti týkající se 
disciplinárního řízení. Nesplní-li kterýkoliv z účastníků disciplinárního řízení svou povinnost podle 
předchozí věty, jdou veškeré následky porušení této povinnosti k jeho tíži (např. dle odst. 11. 
tohoto článku disciplinárního řádu není disciplinární orgán v takovém případě povinen tomuto 
účastníkovi disciplinárního řízení doručit disciplinární závěr). Není-li z jakýchkoliv důvodů 
písemnost disciplinárního orgánu zaslaná na adresu účastníka disciplinárního řízení jím udanou 
disciplinárnímu orgánu z jakýchkoliv důvodů doručena (např. nevyzvednutí si písemnosti, 
odmítnutí převzetí písemnosti atd.), považuje se pro účely disciplinárního řízení za doručenou 
dnem jejího vrácení disciplinárnímu orgánu. 

Písemnosti účastníka disciplinárního řízení určené disciplinárnímu orgánu doručuje účastník 
disciplinárního řízení: 

• osobně kterémukoliv členovi disciplinárního orgánu, který disciplinární řízení realizuje, 
v průběhu sportovní akce pořádané ČSOS nebo jeho členy nebo 

• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sekretariátu ČSOS. 

Požádá-li účastník disciplinárního řízení písemnou (papírovou) formou disciplinární orgán o 
komunikaci elektronickou formou a udá-li v takové žádosti elektronickou adresu, na kterou mu 
mají být doručovány písemnosti týkající se disciplinárního řízení, probíhá od data podání žádosti 
veškerá komunikace mezi disciplinárním orgánem a účastníkem disciplinárního řízení elektronicky 
formou prostých e-mailových zpráv (zasílaných disciplinárním orgánem na elektronickou adresu 
účastníka disciplinárního řízení udanou v jeho žádosti a účastníkem disciplinárního řízení na 
elektronickou adresu sekretariátu ČSOS csos@cstv.cz). 
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9. O každém provedeném disciplinárním řízení, bez ohledu na rozhodnutí o spáchání disciplinárního 
přestupku a o uložení disciplinární sankce, vydá disciplinární orgán, který ho realizoval, 
disciplinární záv ěr. Disciplinární závěr se vyhotovuje vždy v písemné formě. Disciplinární závěr 
musí vždy obsahovat označení disciplinárního orgánu, který ho vydal, datum vyhotovení, 
identifikační údaje všech účastníků disciplinárního řízení v rozsahu podle odstavce 4. písm. a) 
tohoto článku disciplinárního řádu, a skončilo-li disciplinární řízení rozhodnutím o spáchání 
disciplinárního přestupku a o uložení disciplinární sankce, pak popis zjištěného skutkového děje 
disciplinárního přestupku, uloženou disciplinární sankci, a výčet ustanovení disciplinárního řádu 
definujících zjištěný disciplinární přestupek a uloženou disciplinární sankci. 

10. Disciplinární orgán vydá disciplinární závěr bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce 
ode dne zahájení disciplinárního řízení, nejedná-li se o zvlášť složitý případ; v takovém případě 
disciplinární orgán vydá disciplinární závěr nejdéle do 3 měsíců ode dne zahájení disciplinárního 
řízení. 

11. Písemné vyhotovení disciplinárního závěru se doručuje všem účastníkům disciplinárního řízení 
postupem dle odst. 8. tohoto článku disciplinárního řádu. 

Nesdělil-li v průběhu disciplinárního řízení kterýkoliv z účastníků disciplinárního řízení 
disciplinárnímu orgánu svou poštovní adresu dle odstavce 8. tohoto článku disciplinárního řádu, 
není disciplinární orgán povinen takovému účastníkovi disciplinárního řízení doručit disciplinární 
závěr; disciplinární závěr se v takovém případě pro účely disciplinárního řízení považuje za 
doručený datem jeho vyhotovení. 

Je-li písemné vyhotovení disciplinárního závěru v souladu s poslední větou odst. 8. tohoto článku 
disciplinárního řádu zasláno disciplinárním orgánem účastníkovi disciplinárního řízení formou 
prosté e-mailové zprávy na elektronickou adresu účastníka disciplinárního řízení, považuje se 
disciplinární závěr pro účely disciplinárního řízení za doručený datem jeho odeslání disciplinárním 
orgánem. 

Disciplinární orgán každý disciplinární závěr vhodným způsobem zveřejní ostatním členům ČSOS, 
kteří nebyli účastníky disciplinárního řízení (např. zveřejněním na internetových stránkách ČSOS, 
ve Zpravodaji ČSOS apod.). 

12. V právní moci  je disciplinární závěr, který byl disciplinárním orgánem doručen všem účastníkům 
disciplinárního řízení postupem podle odst. 8. a 11. tohoto článku disciplinárního řádu s výjimkami 
tam uvedenými a proti kterému nelze podat odvolání. 

13. Proti každému disciplinárnímu závěru se pouze ten účastník disciplinárního řízení, proti němuž 
disciplinární řízení směřuje, může odvolat  k předsednictvu ČSOS, jehož rozhodnutí je v rámci 
disciplinárního řízení konečné. Odvolání musí být podáno písemně postupem podle odst. 8. 
tohoto článku disciplinárního řádu, a to nejdéle do 15 dnů ode dne doručení disciplinárního závěru 
disciplinárním orgánem tomu účastníkovi disciplinárního řízení, kterému právo odvolání náleží. 

14. Nestanoví-li disciplinární orgán jinak, nesou disciplinární orgán i účastník disciplinárního řízení své 
náklady tohoto řízení. Disciplinární orgán může dle svého uvážení uložit náhradu skute čných a 
prokázaných náklad ů disciplinárního řízení až do výše 5.000,- Kč tomu členovi ČSOS, o němž 
bylo v disciplinárním řízení pravomocně rozhodnuto, že spáchal disciplinární přestupek a že je za 
tento přestupek disciplinárně odpovědný. 

15. Evidenci všech disciplinárních řízení realizovaných disciplinárními orgány vede sekretariát ČSOS. 
Všechny disciplinární orgány jsou po každém provedeném disciplinárním řízení povinny předat 
sekretariátu ČSOS pro vedení evidence dle tohoto odstavce disciplinárního řádu veškeré 
materiály týkající se jimi provedeného disciplinárního řízení, a to nejdéle do 1 měsíce od data 
vyhotovení disciplinárního závěru. 

Článek III. 
Disciplinární p řestupky a disciplinární sankce 

1. Disciplinárním přestupkem je jednání nebo opomenutí určitého konání člena ČSOS při výkonu 
jeho činnosti v rámci ČSOS, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky, vnitřními předpisy ČSOS, pro něj závaznými rozhodnutí orgánů ČSOS nebo zásadami 
fair play, které porušuje nebo ohrožuje práva a oprávněné zájmy ostatních členů ČSOS nebo 
samotného ČSOS a které je za disciplinární přestupek označeno tímto disciplinárním řádem. 
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2. Jednání nebo opomenutí určitého konání, které by jinak disciplinárním přestupkem bylo, jím není, 
pokud 

a) se ho člen ČSOS dopustil, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, které 
nebylo možné odvrátit jinak a jehož následek je nebo by byl stejně závažný nebo závažnější, 
než ten, který svým jednáním nebo opomenutím způsobil, nebo 

b) se ho člen ČSOS dopustil, když odvracel bezprostředně hrozící nebo trvající útok, ledaže by 
taková obrana byla zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. 

3. Za disciplinární přestupek není člen ČSOS disciplinárně odpovědný, pokud 

a) se ho dopustil před dovršením 12 let svého věku, nebo 

b) nebyl v době spáchání disciplinárního přestupku pro duševní poruchu schopen rozpoznat, že 
jde o disciplinární přestupek, nebo schopen ovládat své jednání; to neplatí, pokud se člen 
ČSOS do takového stavu uvedl požitím alkoholu nebo jakékoliv jiné návykové látky. 

4. Disciplinární přestupek je spáchán členem ČSOS – právnickou osobou tehdy, pokud je při její 
činnosti spáchán těmi fyzickými osobami, které ke své činnosti použila. Za spáchání 
disciplinárního přestupku členem ČSOS – právnickou osobou může být uložena disciplinární 
sankce současně této právnické osobě i členům ČSOS – fyzickým osobám, které ke své činnosti, 
při níž došlo ke spáchání disciplinárního přestupku, použila. 

5. Disciplinární p řestupky  

5.1. Porušení obecn ě závazných právních p ředpis ů České republiky z oblasti ochrany životního 
prost ředí nebo užívání les ů nebo povinností stanovených smlouvami či dohodami 
uzav řenými mezi ČSOS a orgány ve řejné správy nebo vlastníky les ů při po řádání 
sportovních akcí v orienta čních sportech  

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS je porušení 

• jakéhokoliv obecně závazného právního předpisu České republiky z oblasti ochrany životního 
prostředí nebo užívání lesů nebo 

• povinností stanovených smlouvami či dohodami uzavřenými mezi ČSOS a orgány veřejné 
správy nebo vlastníky lesů 

při pořádání sportovní akce v orientačních sportech. 

5.2. Porušení vnit řních p ředpis ů ČSOS 

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS je porušení jakéhokoliv pro něj závazného vnitřního 
předpisu ČSOS při výkonu jeho činnosti v rámci ČSOS. 

5.3. Porušení zásad fair play  

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS je porušení ve sportu obecně uznávaných zásad fair play 
při výkonu jeho činnosti v rámci ČSOS i jiným způsobem, než jaký je výslovně uveden v tomto 
disciplinárním řádu, jímž se člen ČSOS snaží získat sportovní výhodu pro sebe či pro jiného člena 
ČSOS nebo jímž se snaží jiného člena ČSOS ve sportu poškodit. 

5.4. Doping  

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS je porušení jakéhokoliv vnitřního předpisu 
Antidopingového výboru České republiky (dále jen „ADV ČR“) souvisejícího s dopingem, zejména 
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu (dále používán jen souhrnný pojem „vnitřní 
předpis ADV ČR“), při výkonu jeho činnosti v rámci ČSOS nebo při přípravě na tuto činnost. 

5.5. Nepřípustné jednání  

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS při výkonu jeho činnosti v rámci ČSOS je: 

a) poškození, zničení, znečištění, neoprávněné užívání nebo odcizení majetku ČSOS či jiného 
člena ČSOS nebo majetku užívaného ČSOS či jiným členem ČSOS, byť by tento majetek byl 
ve vlastnictví třetí osoby, 

b) tělesné napadení jiného člena ČSOS nebo ublížení na zdraví jinému členu ČSOS, 

c) urážka jiného člena ČSOS nebo sdělení či rozšiřování nepravdivého údaje o ČSOS či jiném 
členovi ČSOS, 
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d) vzbuzení veřejného pohoršení v průběhu sportovní akce pořádané ČSOS či jeho členy nebo 
rušení nočního klidu v prostorech ubytování účastníků sportovní akce pořádané ČSOS či jeho 
členy. 

5.6. Jednání zp ůsobilé p řivodit újmu 

Disciplinárním přestupkem člena ČSOS je jakékoliv jednání jiné, než jaké je výslovně uvedeno 
v odst. 5.1 až 5.5 tohoto disciplinárního řádu, způsobilé přivodit jakoukoliv majetkovou či 
nemajetkovou újmu ČSOS nebo jinému členovi ČSOS. 

6. Disciplinární sankce  

Za disciplinární přestupky lze uložit následující disciplinární sankce: 

6.1 členům ČSOS – fyzickým osobám  

a) napomenutí, 

b) zákaz účasti na sportovních akcích pořádaných ČSOS nebo jeho členy vyjádřený počtem 
sportovních akcí a případně jejich typem, 

c) zákaz účasti na sportovních akcích pořádaných ČSOS nebo jeho členy vyjádřený dobou, 

d) zákaz výkonu určité funkce v orientačních sportech vyjádřený dobou, 

e) zrušení výsledku dosaženého na sportovní akci pořádané ČSOS, včetně odebrání jakýchkoliv 
cen (finančních i věcných) a bodů získaných za dosažení daného výsledku, 

f) jakoukoliv sankci stanovenou vnitřním předpisem ADV ČR, 

6.2 členům ČSOS – právnickým osobám  

a) napomenutí, 

b) zákaz účasti jejich členů na sportovních akcích pořádaných ČSOS nebo jeho členy vyjádřený 
počtem sportovních akcí a případně jejich typem, 

c) zákaz účasti jejich členů na sportovních akcích pořádaných ČSOS nebo jeho členy vyjádřený 
dobou, 

d) zákaz výkonu určité funkce pro jejich členy v orientačních sportech vyjádřený dobou, 

e) pokutu, 

f) zákaz pořádání sportovních akcí zařazených do kalendáře ČSOS vyjádřený dobou a případně 
typem sportovní akce, 

g) zrušení výsledku dosaženého na sportovní akci pořádané ČSOS, včetně odebrání jakýchkoliv 
cen (finančních i věcných) a bodů získaných za dosažení daného výsledku, 

h) jakoukoliv sankci stanovenou vnitřním předpisem ADV ČR. 

Konkrétní, příslušnými měrnými jednotkami kvantifikovanou, výši disciplinární sankce za každý 
jednotlivý disciplinární přestupek stanoví disciplinární orgán dle svého uvážení, přičemž není 
vázán žádnou minimální spodní či maximální horní hranicí, s výjimkou disciplinárního přestupku 
uvedeného v odst. 5.4 tohoto článku disciplinárního řádu, při jehož spáchání je disciplinární orgán 
povinen uložit sankci stanovenou pro takový případ vnitřním předpisem ADV ČR. Při uložení 
disciplinární sankce přihlédne disciplinární orgán zejména k: 

a) skutečnému skutkovému ději disciplinárního přestupku, 

b) veškerým relevantním okolnostem disciplinárního přestupku, 

c) osobním a sociálním poměrům člena ČSOS, který disciplinární přestupek spáchal (dále jen 
„pachatel disciplinárního přestupku“), 

d) věku pachatele disciplinárního přestupku, 

e) počtu a závažnosti předchozích disciplinárních přestupků pachatele disciplinárního přestupku, 

f) snaze pachatele disciplinárního přestupku dobrovolně nahradit škodu nebo odčinit jinou 
majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou spácháním disciplinárního přestupku, 

g) typu sportovní akce, v jejímž průběhu byl disciplinární přestupek spáchán, 

h) výši škody nebo rozsahu jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené spácháním 
disciplinárního přestupku. 
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Článek IV. - Záv ěrečná ustanovení 

1. Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 11. 5. 2016. 

2. Okamžikem nabytí účinnosti tohoto disciplinárního řádu se ruší veškeré jemu předcházející vnitřní 
předpisy ČSOS upravující disciplinární odpovědnost členů ČSOS a disciplinární řízení. 

3. Disciplinární řízení neskončené do okamžiku nabytí účinnosti tohoto disciplinárního řádu se 
dokončí podle dosavadních vnitřních předpisů ČSOS upravujících disciplinární odpovědnost členů 
ČSOS a disciplinární řízení. 


