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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
Český lukostřelecký svaz je založen na dobrovolném dodržování Stanov ČLS a všech 
závazných pravidel pro provozování lukostřeleckého sportu, jakož i na svědomitém a 
poctivém výkonu svěřených funkcí.Porušování stanov ČLS, organizačních směrnic, 
sportovních pravidel a povinností souvisejících s výkonem svěřených funkcí je v zájmu 
zajištění a upevnění kázně nutno projednat v disciplinárním řízení. 
 
                                                                1. 
                                           Základní ustanovení 
 
1. Disciplinární řád Českého lukostřeleckého svazu (dále DŘ ČLS) se vztahuje na  

projednávání všech disciplinárních provinění v ČLS i pro oddíly, kluby a veškerou  
členskou  základnu. 

2. Účelem disciplinárního řízení je náležité projednání a spravedlivé posouzení všech 
disciplinárních provinění tak, aby vedle potrestání disciplinárního provinění bylo   
docíleno výchovného účinku na provinilce i na členskou základnu. 

 
                                                                2. 
                                               Druhy provinění 
 
1. Provinění jednotlivců:  

a) porušení Stanov ČLS, organizačních směrnic a závazných pravidel pro sportovní 
činnost 

b) porušení usnesení Valného shromáždění a předsednictva ČLS 
c) porušení pokynů trenérů, rozhodčích a vedoucích organizovaných akcí 
d) morální poklesky, které jsou projevem nekázně, bezohlednosti a lehkomyslnosti a 

které jsou neslučitelné s pravidly chování v ČLS 
e) nezodpovědný výkon svěřené funkce 

2. Provinění kolektivů: 
a) porušení Stanov ČLS, organizačních směrnic a závazných pravidel pro soutěže a 

sportovní činnost 
b) porušení usnesení Valného shromáždění ČLS a předsednictva ČLS 
c) porušení pokynů trenérů, rozhodčích a vedoucích organizovaných akcí (závodů, 

soutěží) 
 
                                                                3. 

Druhy disciplinárních trestů 
 
1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 

a) napomenutí 
b) důtka 
c) veřejná důtka 
d) peněžní pokuta 
e) zastavená závodní činnosti 
f) zákaz výkonu funkce v ČLS 
g) vyloučení z ČLS 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat kolektivům (družstvům, oddílům, klubům) tyto 
tresty: 
a) důtku 
b) veřejnou důtku 
c) peněžitou pokutu 
d) vyloučení ze soutěže 

3. Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Vyslovuje se v případě méně závažného 
provinění, zejména jedná-li se o první disciplinární provinění. 
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4. Důtka je důraznější formou trestu. Ukládá se za závaznější nebo opakované méně 
závažné provinění. 

5. Veřejná důtka je důraznou formou trestu za závažné a opakované závažné provinění. 
Po právní moci rozhodnutí disciplinárního orgánu je celé znění tohoto rozhodnutí 
zveřejněno v Lukostřeleckém zpravodaji. 

6. Peněžitá pokuta je ukládána za závažné nebo opakované závažné provinění ve výši 
do 1 000 Kč jednotlivcům a do 10 000 kolektivům (družstvům, oddílům, klubům). 
Peněžitá pokuta je po právní moci  vydaného rozhodnutí poukazována orgánu, který 
ve věci rozhodl v I.stupni. 

7. Zastavení závodní činnosti se ukládá na určité časové období nebo na určitý počet 
mistrovských utkání a mezinárodních startů nebo je lze vyslovit pouze pro případ 
mezinárodních startů.Celková výměra trestu zastavení závodní činnosti nesmí 
přesáhnout dobu 1 roku. Zastavení závodní činnosti se vztahuje na  všechny závody 
včetně mezinárodních startů a nebo je lze vyslovit pouze pro případ mezinárodních 
startů. 

8. Výkon trestu zastavení závodní činnosti lze odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 2 
let.Přitom se přihlíží k tomu, zda předchozí chování provinilců i okolnosti případu 
odůvodňují závěr, že výchovného účelu trestu bude dosaženo pouhou podmínkou. 

9. Pokud je při podmíněném zastavení závodní činnosti ve zkušební době spácháno 
jednání, za které bude uložena veřejná důtka, peněžitá pokuta nad polovinou 
stanovené sazby, zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce, podmíněně 
uložený trest se vykoná vedle trestu nově uloženého. 

10. Po vykonání nejméně 1/2 trestu zákazu činnosti lze zbytek trestu prominout, přičemž 
zkušební doba je stanovena na 3 měsíce až 1 rok. O odůvodněné žádosti rozhoduje 
předsednictvo ČLS. Pokud je ve zkušební době spácháno jednání, za které bude 
uložena veřejná důtka, peněžitá pokuta nad polovinou stanovené sazby, zastavení 
závodní činnosti a zákaz výkonu funkce, zbytek nevykonaného trestu se vykoná vedle  
trestu nově uloženého. 

11. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit volenému funkcionáři jen v případě, že je ze 
své funkce řádným způsobem odvolán.Po dobu výkonu tohoto trestu nemůže být do 
žádné funkce zvolen. 

12. Trest zákazu funkce lze podle okolností případu, míry zavinění a osoby provinilce 
uložit až na dobu 3 let. 

13. Vyloučit z ČLS lze ty jedince, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění, zejména 
pokud se pokusili způsobit nebo způsobili ČLS škodu nebo závažným způsobem 
zneužili své funkce ve svůj nebo cizí prospěch.  

14. Provinilci, který byl pravomocně z ČLS vyloučen, je odebrán členský průkaz ČLS. 
Z titulu vyloučení z ČLS pak nemůže vykonávat žádnou činnost v rámci ČLS. 

15. K opětovnému přijetí vyloučeného provinilce za člena ČLS může dojít až po uplynutí 
3 let a po předchozím souhlasu orgánu, který jej z ČLS s konečnou platností vyloučil. 

 
4. 

Disciplinární orgány 
 

1. O disciplinárním provinění rozhoduje 5-ti členná disciplinární komise, která je ke 
každému disciplinárnímu provinění zřizována předsednictvem ČLS. 

2. Odvolacím disciplinárním orgánem je předsednictvo ČLS. Je-li provinilcem předseda, 
místopředseda nebo člen předsednictva ČLS, je odvolacím orgánem valné 
shromáždění ČLS nebo mimořádné valné shromáždění ČLS. 

 
5. 

Disciplinární řízení 
 

1. Předsednictvo ČLS je povinno evidovat veškerá oznámení i poznatky o disciplinárních  
proviněních a neprodleně zřizovat disciplinární komisi k jejich projednání. 

2. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba 1 
roku a nelze v něm pokračovat, pokud v době rozhodování disciplinárního orgánu 
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uplynula od provinění doba dvou let.Tyto omezující podmínky neplatí, pokud je ve 
věci souběžně vedeno trestní řízení. 

3. Disciplinární řízení se řídí zásadou objektivní pravdy. Ke zjišťování objektivní pravdy 
je  disciplinární orgán povinen zejména 
a) poskytnout provinilci možnost osobní obhajoby 
b) slyšet svědky 
c) slyšet odborníky, kteří mohou případ posoudit ze svého odborného hlediska 
 trenéry, rozhodčí apod.) 

d) opatřit listinné důkazy apod. 
4. Disciplinární řízení musí probíhat urychleně, zpravidla tak, aby bylo ukončeno během 

jednoho zasedání disciplinárního orgánu. 
5. Dojde-li disciplinární orgán k závěru, že disciplinární provinění vykazuje znaky 

trestného činu, řízení přeruší a o věci informuje příslušný orgán policie a státního 
zastupitelství. 

6. Jsou-li okolnosti případu objasněny, disciplinární orgán uloží trest. Od uložení trestu 
lze upustit, má-li disciplinární orgán za to, že již samotný průběh řízení splňuje 
výchovný účel. 

7. Disciplinární orgán řízení zastaví 
a) pokud provinilec zemřel 
b) pokud provinilec vystoupil z ČLS 
c) pokud za stejný skutek byl již provinilec postižen v jiném disciplinárním řízení 

vedeném ČLS nebo v trestním řízení a v případě trestního postihu nepřichází 
v úvahu vyloučení z ČLS 

d) pokud bude prokázáno, že provinilec je osoba nesvéprávná 
e) pokud je řízení promlčeno (čl.V odst.2) 
f) pokud bude prokázáno, že k disciplinárnímu provinění nedošlo 
g) pokud bude prokázáno, že jednání, kterého se provinilec dopustil, nelze posuzovat 

jako disciplinární provinění 
h) pokud nebude prokázáno že zjištěného disciplinárního provinění se dopustil 

projednávaný provinilec. 
8.  Disciplinární orgán řízení přeruší 

a) pokud provinilec pro vážné osobní a zdravotní důvody není způsobilý se řízení 
zúčastnit 

b) pokud ve věci souběžně probíhá šetření orgánů policie ČR, které je pro správné  
posouzení věci nezbytné 

c) pokud provinilec vznese důvodné námitky k podjatosti některého z členů 
disciplinárního orgánu. 

9.  Přerušení disciplinárního řízení je ohraničeno promlčecí dobou dle čl.5 odst.2. 
10. O námitkách týkajících se podjatosti členů disciplinární komise rozhoduje  
     předsednictvo ČLS na základě písemné předkládací zprávy předsedy disciplinární  
     komise a písemného zdůvodnění provinilce. 
11.Vyjma napomenutí je rozhodnutí disciplinárního orgánu písemné a musí obsahovat 

a) výrok, v němž je popsán skutek, kterého se provinilec dopustil, jakou povinnost 
svým  

      jednáním porušil, jaký následek způsobil a výrok o trestu 
b) odůvodnění,v němž je opodstatněnost výroku zdůvodněna včetně uvedení 

podstatných  odkazů 
c) poučení o opravném prostředku. 

12.Rozhodnutí disciplinární komise se doručuje provinilci do vlastních rukou. 
13.Z jednání disciplinární komise se pořizuje zápis, který obsahuje údaje o průběhu  
     disciplinárního řízení a o uloženém trestu. 
 

6. 
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 

 
1.  V průběhu disciplinárního řízení nutno přihlížet 

a) k osobě provinilce 
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b) k míře zavinění 
c) k okolnostem disciplinárního provinění 
d) k jeho následku 
e) ke způsobu vzniku disciplinárního provinění 

2.  Polehčující okolností je 
a) dosavadní řádná sportovní činnost 
b) řádný předchozí výkon svěřené funkce 
c) doznání a lítost 
d) dobrovolné odstranění následku svého jednání 
e) spolupráce při objasňování svého provinění 
f) oznámení vlastního provinění ze strany provinilce. 

3.  Přitěžující okolností je 
a) bezohlednost a hrubost 
b) zneužití funkce 
c) svedení jiné osoby k provinění 
d) větší počet provinění 
e) opětovné provinění do 1 roku od předchozího potrestání. 

 
7. 

Odvolací řízení 
 
1.  Proti rozhodnutí disciplinární komise ČLS je přípustné odvolání, které má odkladný  
     účinek. 
2.  Odvolání může podat pouze provinilec sám, a to písemně do 15ti dnů od oznámení či  
     doručení rozhodnutí o uloženém disciplinárním trestu. 
3.  Odvolání se podává u disciplinární komise ČLS, která na základě skutečností v něm  
     uvedených a dodatečně předložených důkazů své rozhodnutí přezkoumá.  
4.  Dojde-li disciplinární komise ČLS k závěru, že jí vydané rozhodnutí bylo 

nesprávné,své rozhodnutí zruší a v řízení pokračuje, nebo disciplinární řízení zastaví 
(čl.V odst.7) či  přeruší (čl.V odst.8). 

5.  Neshledá-li disciplinární komise ČLS důvodu k postupu dle čl.VII odst.4, podané 
odvolání s veškerými shromážděnými podklady a se svým písemným stanoviskem 
neprodleně předloží předsednictvu ČLS. 

6.  Z rozhodování v odvolacím řízení je vyloučena osoba,která se zúčastnila projednávání 
věci  v prvoinstančním řízení.V takovém případě lze do odvolacího orgánu kooptovat  
nepodjatou   osobu tak, aby byl zajištěn lichý počet členů tohoto orgánů. 

7.  O podaném odvolání je nutno rozhodnout do 1 měsíce od obdržení podkladů pro 
vedení odvolacího řízení.Odvolací orgán může lhůtu pro své rozhodnutí prodloužit 
nejvýše o 2 měsíce, a to jen ve zvlášť výjimečných případech, zejména 
a) je-li věc důkazně složitá 
b) nelze-li pro nepřítomnosti svědků věc náležitě objasnit. 

8.  Odvolací orgán odvolání zamítne a rozhodnutí prvoinstančního disciplinárního orgánu   
potvrdí je-li odvolání podáno opožděně 
a) je-li podáno osobou neoprávněnou 
b) je-li nedůvodné. 

9.  Odvolací orgán rozhodnutí změní, dojde-li k závěru,že jde o jiný druh provinění, než   
     jaké bylo v napadeném rozhodnutí popsáno nebo že měl být uložen jiný druh trestu,  
     případně upuštěno od potrestání. 
10.Odvolací orgán rozhodnutí prvoinstančního disciplinárního orgánu zruší a řízení  
     zastaví, pokud toto rozhodnutí odůvodňuje splnění podmínek uvedených v čl.V odst.7    
11.Odvolací orgán řízení přeruší, jsou-li splněny podmínky pro jeho přerušení dle čl.5  
    odst.8. 
12.Z jednání odvolacího orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje údaje o průběhu  
    odvolacího řízení a o uloženém trestu. 
13.Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není další odvolání přípustné.Pokud odvolací orgán  
     v odvolacím řízení vážně porušil předpisy platné pro odvolací řízení, lze proti  
     takovému rozhodnutí podat rozklad k valnému shromáždění (mimořádnému valnému  
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     shromáždění) ČLS, které by v případě zjištění takového vážného pochybení muselo  
     rozhodnutí odvolání rušit.V takovém případě by odvolací řízení proběhlo znovu. 
14.Rozhodnutí je v právní moci, pokud proti němu nebylo podáno odvolání nebo pokud o  
     odvolání rozhodl odvolací orgán s konečnou platností. 
 

8. 
Společná ustanovení 

 
1.  Předsednictvo ČLS vede evidenci o uložených disciplinárních trestech. 
2.  Písemný materiál z disciplinárního řízení je uchováván nejméně po dobu 5ti let od  
     právní moci rozhodnutí. 
 
                                                                  9.  
1.  Tento disciplinární řád byl schválen valným shromážděním ČLS dne 7.4.2001                                     
     týmž dnem nabývá účinnosti. 
2.  Zahájená a pravomocně neskončená disciplinární řízení se řídí ustanovením tohoto  
     disciplinárního řádu.Dosavadní disciplinární řád se ke dni nabytí účinnosti nového  
     disciplinárního řádu zrušuje. 
 
 
 
 


