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1. Organizační statut 

Disciplinární komise (dále jen komise) je stálým poradním, iniciativním a výkonným orgánem Českého 

nohejbalového svazu (dále jen ČNS) a je ustavena dle článku 4.8 Stanov ČNS. 

 

2. Zaměření činnosti, kompetence, povinnosti 

 

2.1 Zaměření činnosti 

Komise se ve své činnosti zaměřuje v rámci působnosti Disciplinárního řádu ČNS na dodržování 

rovnosti práv a povinností všech účastníků soutěží, fair play a ostatních zásad spolkového práva České 

republiky. 

 

2.2 Kompetence 

 Komise: 

a) v prvním stupni zjišťuje, projednává a rozhoduje disciplinární provinění jednotlivců či kolektivů 

v soutěžích ČNS nebo v souvislosti s nimi 

b) v prvním stupni projednává a rozhoduje disciplinární provinění jednotlivců či kolektivů 

v mezinárodních soutěžích či v souvislosti s nimi 

c) podává návrhy na změny vnitřních předpisů ČNS 

d) podává námitky ve smyslu ustanovení čl. 7 Soutěžního řádu ČNS 

 

2.3 Povinnosti 

       Komise: 

a) předkládá Výkonnému výboru (dále jen VV) do 30.11 předchozího roku plán činnosti komise na 

kalendářní rok 

b) předkládá VV do 15.1. následujícího roku zprávu o činnosti komise za předchozí kalendářní rok 

c) předkládá dle potřeby nebo na vyzvání VV či Dozorčí rady ČNS (dále jen DR) nebo Odvolací 

komise (dále jen OK) jednotlivé či dílčí zprávy o činnosti komise, zejména o disciplinárních 

rozhodnutích 

d) zveřejňuje do sedmi dnů od konání zápis z jednání komise 

 

3. Počet členů, předseda 

3.1 Počet členů 

Komise má nejméně tři členy, které jmenuje na návrh VV prezident ČNS 

Členem komise může být nejvýše jeden člen VV 
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3.2 Předseda 

Předsedu jmenuje z členů komise na návrh VV prezident ČNS. 

Předseda zejména: 

a) organizuje a řídí jednání komise 

b) organizuje a řídí běžnou činnost komise 

c) zastupuje komisi navenek 

d) vyřizuje finanční operace komise 

Pokud je předseda nepřítomen, vykonává jeho působnost člen komise, kterého tím předseda pověří. 

Pokud nemůže předseda dlouhodobě vykonávat svoji funkci, nebo z funkce odstoupí, vykonává jeho 

působnost nejstarší člen komise. 

4. Plán činnosti 

Komise pracuje dle VV schváleného ročního plánu činnosti. Ten zejména obsahuje: 

a) základní koncepci činnosti 

b) plán jednání 

c) rozpočet na kalendářní rok 

Změny v plánu činnosti schvaluje VV. 

5. Hospodaření 

Komise hospodaří dle schváleného plánu činnosti. Nutné a prokazatelné výdaje (v rámci schváleného 

ročního rozpočtu) členů komise při výkonu funkce hradí hospodář ČNS v souladu s platnou směrnicí a 

souvisejícími rozhodnutími VV. 

VV může pozastavit vyplácení finančních prostředků komisi na základě vyčerpání schváleného 

rozpočtu, nebo výraznějšího přečerpání jeho jednotlivé položky, nebo neplnění plánu činnosti, nebo 

jiných nových okolností (např. krácení finančních prostředků do rozpočtu ČNS, zrušení komise). VV 

může naopak navýšit vyplácení finančních prostředků komisi na základě nových okolností (např. 

navýšení finančních prostředků do rozpočtu ČNS, vyřešení vzniklé neočekávané události, kvalitní a 

přínosná práce komise). 

Pokud komise komunikuje s ostatními orgány, nižšími organizačními složkami ČNS, nebo oddíly 

dopisem rozesílaným poštou, nebo osobním jednáním, a je-li počet oslovených větší než 40, musí 

zástupce komise toto nejpozději 10 dní před rozesláním nebo svoláním jednání nahlásit prokazatelně 

sekretáři ČNS. 

6. Závěrečná ustanovení 

Tento statut byl projednán a schválen na zasedání VV dne 9.1.2016 a tímto dnem nabývá účinnosti. 

Tímto dnem se zrušuje statut ze dne 26.3.2005. 

 

V Praze 9.1.2016  

 

 

 

 

         Kamil Kleník v.r. 

         Prezident ČNS 


