DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU
ČÁST I Článek 1.

Základní ustanovení

Předmět úpravy

(1) Disciplinární řád České asociace discgolfu, z. s. (dále jen ČADG) se zabývá dlouhodobým,
opakovaným, závažným, či úmyslným porušením nebo porušováním stanov, soutěžního řádu
ČADG, vnitřních předpisů ČADG, soutěžního manuálu PDGA nebo pravidel discgolfu, jakož i
jakýmkoli jednáním ve spojitosti s discgolfem, které ohrožuje dobrou pověst discgolfu, hráčů,
funkcionářů, klubů, partnerů ČADG a České republiky.
(2) Účelem disciplinárního řádu je stanovit průběh disciplinárního řízení spočívajícího v náležitém
zjištění, objasnění a spravedlivém posouzení disciplinárních provinění především členů ČADG.
Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty měly především
preventivní a výchovný účinek na provinilého, ostatní členy a kluby ČADG i veřejnost.

Článek 2.

Působnost

(1) Tento disciplinární řád je platný pro všechny akce, soutěže a aktivity pořádané ČADG nebo
spojené s činností ČADG.
(2) Tento disciplinární řád se vztahuje na všechny fyzické osoby (dále jen „člen”), jakož i na
právnické osoby (dále jen „klub”), kteří mají členství v ČADG.

ČÁST II Článek 3.

Disciplinární orgány

Disciplinární komise ČADG

(1) Disciplinární komise rozhoduje o disciplinárních proviněních dle tohoto řádu.
(2) Disciplinární komise je tří až pětičlenná a je tvořena členy ČADG a jedním
členem výkonné rady ČADG (dále také „VR“), kterého jmenuje VR. Maximálně 4 kandidáty
volí členská schůze (dále také „ČS“). Při nenaplnění Disciplinární komise jsou zbylá místa do
minimálního počtu 3 členů doplněna členy VR.
(3) Disciplinární komise si na svém prvním jednání zvolí předsedu ze svých řad, který obvykle její
jednání řídí. Předsedou komise je zpravidla člen výkonné rady, zvolen však může být
kdokoliv.
(4) Disciplinární komise zároveň vystupuje jako odvolací orgán v případech, kdy o provinění a
následném potrestání rozhodl ředitel či organizátor turnaje, tak jak mu dovoluje soutěžní řád.
(5) Disciplinární komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna prostá většina členů.
(6) Disciplinární komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
(7) Pokud je projednáváno provinění člena disciplinární komise, je tento člen v projednávaném
případu suspendován z funkce člena disciplinární komise.
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Článek 4.

Odvolací komise ČADG

(1) Odvolací komise je tvořena všemi členy výkonné rady ČADG.
(2) Odvolací komise vystupuje jako odvolací orgán v případech, kdy o provinění a následném
potrestání rozhodla disciplinární komise.
(3) Rozhodnutí odvolací komise je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.
(4) Pokud je projednáváno provinění člena odvolací komise, je tento člen v projednávaném
případu suspendován z funkce člena odvolací komise.
(5) Odvolací komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna prostá většina členů.
(6) Odvolací komise rozhoduje prostou většinou hlasů členů.

ČÁST III Článek 5.

Disciplinární tresty

Obecná ustanovení

(1) Při stanovení druhu trestu přihlédne disciplinární orgán zejména k závažnosti disciplinárního
provinění a k tomu, zda byl provinilec pro stejné, podobné nebo několik jiných provinění v
minulosti již potrestán.
(2) Trestá-li disciplinární orgán za více disciplinárních provinění, uloží trest, který se vztahuje na
nejzávažnější disciplinární provinění. K ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím
okolnostem.
(3) V případě, že disciplinární orgán ukládá trest provinilci, jenž byl v minulosti již alespoň 3krát
disciplinárně potrestán, dolní i horní hranice stanoveného trestu se dvojnásobí a disciplinární
orgán uloží trest vždy v horní polovině stanoveného rozpětí, pokud se jedná o trest, který
nemá stanoveny hranice, udělí disciplinární komise trest vyšší kategorie.
(4) V případě, že disciplinární orgán ukládá trest provinilci, jenž byl v minulosti již alespoň 3krát
disciplinárně potrestán, nelze udělený trest podmíněně odložit.

Článek 6.

Polehčující okolnosti

(1) Při ukládání trestů považuje disciplinární orgán za polehčující okolnosti zejména to, že
provinilec:
a. před proviněním vystupoval slušně a choval se řádně,
b. nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil,
c. projevil upřímnou lítost,
d. sám oznámil provinění, kterého se dopustil,
e. napomáhal účinně při objasňování svého provinění.

Článek 7.

Přitěžující okolnosti

(1) Při ukládání trestů považuje disciplinární orgán za přitěžující okolnosti zejména to, že
provinilec:
a. se dopustil provinění zákeřně nebo lstivě,
b. svedl k provinění jiného,
c. se dopustil více provinění,
d. se opakovaně dopustil stejného provinění, nebo byl již dříve jinak disciplinárně
potrestán,
e. svým jednáním před a během konání akce negativně ovlivnil průběh akce ČADG nebo
akce, kde je ČADG partnerem,
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f.

Článek 8.

svým jednáním negativně ovlivnil jméno, chod nebo cíle ČADG.

Podmíněné odložení

(1) Disciplinární orgán může podmíněně odložit výkon trestu.
(2) Při podmíněném odložení výkonu trestu disciplinární orgán stanoví zkušební dobu v délce
maximálně 24 měsíců. Zkušební doba počíná nabytím právní moci rozhodnutí disciplinárního
orgánu.
(3) V případě, že se provinilec ve zkušební době osvědčí (tzn. nebude jinak trestán), hledí se na
něj, jako by nebyl potrestán.
(4) V případě, že se provinilec ve zkušební době neosvědčí, disciplinární orgán rozhodne o
vykonání trestu.

Článek 9.

Druhy disciplinárních trestů

(1) V disciplinárním řízení lze členům ČADG dle platných stanov ukládat tyto tresty:
a. nižší tresty
i. napomenutí,
ii. důtku,
b. vyšší tresty
i. discgolfově prospěšné práce,
ii. peněžitou pokutu nebo vrácení dotace,
iii. zákaz účasti na akcích a soutěžích pořádaných ČADG,
iv. zákaz pořádání akcí a soutěží pod záštitou ČADG,
v. pozastavení činnosti,
vi. vyloučení z ČADG.
(2) Disciplinární trest discgolfově prospěšné práce (ČLÁNEK 9, odstavec 1b, bod i) a peněžitá
pokuta nebo vrácení dotace (ČLÁNEK 9, odstavec 1b, bod ii) lze udělit vedle ostatních
disciplinárních trestů.

Článek 10.

Napomenutí

(1) Napomenutí má důrazně upozornit člena nebo klub, na mírné porušení norem ČADG.
(2) Napomenutí může disciplinární orgán uložit vždy místo stanoveného trestu, jedná-li se o
první disciplinární provinění a má-li se za to, že projednání disciplinárního provinění postačí k
dosažení účelu disciplinárního řádu.
(3) Napomenutí nelze udělit, jedná-li se o zvlášť závažné provinění.

Článek 11.

Důtka

(1) Důtka je druhým nejnižším trestem ukládaným členům nebo klubům ČADG. Ukládá se v
případech méně závažných či ojedinělých provinění.
(2) Jednotlivci není možno udělit důtku opakovaně. Při opakovaném provinění musí disciplinární
orgán volit vyšší trest.

Článek 12.

Discgolfově prospěšné práce

(1) Discgolfově prospěšné práce spočívají v uložení povinnosti vykonat discgolfově prospěšnou
práci pro ČADG nebo klub, který je členem ČADG.
(2) Disciplinární trest discgolfově prospěšné práce není možné uložit bez souhlasu provinilce.
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(3) Discgolfově prospěšnou práci lze uložit stanovením rozsahu v hodinách, nebo stanovením
konkrétní práce, kterou je potrestaný povinen splnit.

Článek 13.

Peněžitá pokuta nebo vrácení dotace

(1) Disciplinární trest peněžitá pokuta spočívá v uložení povinnosti uhradit peněžité plnění za
disciplinární provinění.
(2) Disciplinární trest vrácení dotace spočívá v uložení povinnosti vrátit poskytnutou dotaci, a to
až do výše 100 % poskytnuté dotace.
(3) Zaplacené částky peněžité pokuty připadají ČADG.
(4) Peněžitá pokuta nebo vrácení dotace mohou být uloženy jak členovi, tak klubu.

Článek 14.

Zákaz účasti na akcích ČADG

(1) Zákaz účasti na akcích ČADG spočívá v zákazu účasti na všech akcích, turnajích, soutěžích a
aktivitách pořádaných ČADG nebo spojených s činností ČADG.
(2) Zákaz účasti na akcích ČADG může být uložen členovi ČADG.
(3) Tento trest lze uložit i osobám, které nejsou členy ČADG.

Článek 15.

Zákaz pořádání akcí ČADG

(1) Zákaz pořádání akcí ČADG spočívá v zákazu podílet se jakýmkoliv způsobem na organizaci
všech akcí, turnajů, soutěží a aktivit pořádaných ČADG nebo spojených s činností ČADG.
(2) Zákaz pořádání akcí ČADG může být uložen jak členovi, tak klubu.

Článek 16.

Pozastavení činnosti

(1) Pozastavení činnosti spočívá v kombinaci trestů zákazu účasti na akcích ČADG (ČLÁNEK 14) a
zákazu pořádání akcí ČADG (ČLÁNEK 15).
(2) Pozastavení činnosti může být uloženo jak členovi, tak klubu.

Článek 17.

Vyloučení z ČADG

(1) Trest může být uložen jen při mimořádně hrubém a závažném disciplinárním provinění,
pokud nelze očekávat, že by na místo jeho uložení splnil účel jiný druh trestu podle tohoto
disciplinárního řádu.
(2) O vyloučení rozhodne členská schůze hlasováním per rollam, které na návrh disciplinární
komise vyvolá VR, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů.
(3) Vyloučení je doživotní, přičemž o eventuálním znovupřijetí může rozhodnout pouze výkonná
rada ČADG, a to ne dříve než 3 roky po nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.
(4) Společně s návrhem na vyloučení se provinilému také udělí trest pozastavení činnost dle
článku 16.
(5) Pokud bude návrh na vyloučení zamítnut, proviněnému zůstává trest pozastavení činnosti v
platnosti.
(6) Vyloučení z ČADG může být uloženo jak členovi, tak klubu.

ČÁST IV - Disciplinární provinění
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Článek 18.

Nesportovní chování

(1) Za nesportovní chování po dobu soutěže je považováno vše, co je v rozporu s pravidly
discgolfu a aktuálním soutěžním manuálem PDGA, a to zejména:
a. chování v rozporu s právními předpisy,
b. vulgární vyjadřování,
c. házení předměty mimo hru nebo kopání do nich,
d. zjevné neslušné chování,
e. kouření v rozporu s aktuálními pravidly PDGA,
f. znečišťování okolí, úmyslné ničení majetku, projevy vandalismu vůči majetku,
živočichům a rostlinám,
g. neposkytnutí pomoci při hledání ztraceného disku,
h. překračování časových limitů stanovených pravidly,
i. používání přehrávačů tak, že reprodukce ruší ostatní hráče,
j. pohyb či mluvení v době, kdy jiný hráč odhazuje disk,
k. postup po hracím poli před hráčem, který je na řadě,
l. házení mimo pořadí, pokud je tím vyrušen hráč na řadě,
m. zanedbání či odmítnutí spolupráce s rozhodčím nebo bránění v šetření počínání
hráče či jiného soutěžícího,
n. nošení oděvu a obuvi v rozporu s aktuálními pravidly PDGA.
(2) Opakované nesportovní chování lze považovat za zvlášť závažné disciplinární provinění.
(3) Za provinění nesportovní chování lze uložit následující tresty:
a. napomenutí,
b. důtku,
c. peněžitou pokutu v rozsahu 100–1000 Kč,
d. discgolfově prospěšné práce v rozsahu 8–24 hodin,
e. pozastavení činnosti v rozsahu 2–6 měsíců.

Článek 19.

Nedbalý výkon pořadatele

(1) Podle tohoto ustanovení jsou postihováni pořadatelé akcí (např. turnajů), pokud neprovedou
veškeré náležité kroky k zajištění řádného průběhu akce, jejímž pořádáním byli ČADG
pověřeni.
(2) Jedná se zejména o jednání, které má za následek neregulérnost soutěže, výtržnosti na hřišti
anebo jednání, kterým je porušován soutěžní řád, pravidla discgolfu a ohrožována
bezpečnost účastníků akce, a také nepředložení zprávy o výsledku soutěže.
(3) Za zvláště závažné porušení disciplinárních předpisů se považuje, jestliže jednání podle
předchozího odstavce může vést k vážnému narušení průběhu soutěže (např. falšování
sportovně technických dokumentů, umožnění neoprávněného startu).
(4) Za provinění nedbalého výkonu pořadatele lze uložit následující tresty:
a. napomenutí,
b. důtku,
c. peněžitou pokutu v rozsahu 1000-10000 Kč,
d. vrácení dotace až do 100 % výše poskytnuté částky,
e. zákaz pořádání akcí ČADG v rozsahu 2–18 měsíců.
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Článek 20.

Neoprávněný start

(1) Za neoprávněný start je považována účast v soutěži v rozporu se soutěžním řádem, případně
pravidly dané soutěže. Neoprávněným startem je také startování na turnaji při pozastavené
činnosti.
(2) Za neoprávněný start je také považováno vydávání se za jiného hráče.
(3) Za provinění neoprávněného startu lze uložit následující tresty:
a. Pozastavení činnosti v rozsahu 12–18 měsíců,
b. Vyloučení z ČADG.

Článek 21.

Neoprávněné ovlivňování výsledku soutěže

(1) Za neoprávněné ovlivňování výsledků soutěže je považováno takové úmyslné jednání, které v
rozporu se sportovní etikou vede k ovlivnění výsledků soutěže v rozporu se sportovně
technickými předpisy.
(2) Za závažné disciplinární provinění je považováno jednání podle předchozího odstavce, které
bylo provedeno za úplatu nebo za příslib úplaty.
(3) Za provinění ovlivňování výsledků soutěže lze uložit následující tresty:
a. důtku,
b. zákaz účasti na akcích ČADG v rozsahu 6–24 měsíců,
c. zákaz pořádání akcí ČADG v rozsahu 6–24 měsíců,
d. pozastavení činnosti v rozsahu 6–24 měsíců,
e. vyloučení z ČADG.

Článek 22.

Inzultace

(1) Inzultací se rozumí fyzické napadení hráče, funkcionáře nebo diváka v souvislosti se sportovní
činností nebo pohrůžka takového jednání.
(2) Za provinění inzultace lze uložit následující tresty:
a. zákaz účasti na akcích ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
b. zákaz pořádání akcí ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
c. pozastavení činnosti v rozsahu 2–24 měsíců,
d. vyloučení z ČADG.

Článek 23.

Použití omamných a psychotropních látek

(1) Použitím omamných a psychotropních látek se rozumí takové jednání, které je v tomto
smyslu v rozporu s pravidly discgolfu a aktuálním soutěžním manuálem PDGA.
(2) Dále do tohoto provinění patří také pozitivní dopingový nález.
(3) Za provinění použití omamných a psychotropních látek lze uložit následující tresty:
a. důtku,
b. discgolfově prospěšné práce v rozsahu 8–40 hodin,
c. zákaz účasti na akcích ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
d. zákaz pořádání akcí ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
e. pozastavení činnosti v rozsahu 2–24 měsíců,
f. vyloučení z ČADG.
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Článek 24.

Hrubé porušení sportovní etiky

(1) Za hrubé porušení sportovní etiky je v duchu pravidel discgolfu a soutěžního manuálu
považována záměrná snaha o manipulaci s ratingem pomocí záměrně chybného hraní nebo
odstoupení z turnaje, zneužití či podvodné obejití pravidel hry, zvláště hrubé, případně
opakované porušení stanov a soutěžního řádu.
(2) Za provinění hrubé porušení sportovní etiky lze uložit následující tresty:
a. napomenutí
b. důtku,
c. discgolfově prospěšné práce v rozsahu 8–24 hodin,
d. pozastavení činnosti v rozsahu 2–12 měsíců,
e. vyloučení z ČADG.

Článek 25.

Nevykonání či porušení výkonu trestu

(1) Za nevykonání či porušení výkonu trestu je považováno nesplnění uloženého trestu v termínu
určeném rozhodnutím disciplinárního orgánu.
(2) Za nevykonání či porušení výkonu trestu lze uložit následující tresty:
a. zákaz účasti na akcích ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
b. zákaz pořádání akcí ČADG v rozsahu 2–24 měsíců,
c. pozastavení činnosti v rozsahu 2–24 měsíců,
d. vyloučení z ČADG.

Článek 26.

Neomluvená nepřítomnost

(1) Za neomluvenou nepřítomnost je považováno nedostavení se na akci ČADG, na kterou se
dotyčný přihlásil, aniž by dal organizátorům či řediteli turnaje vědět, že se na danou akci
nedostaví, alespoň 2 hodiny před oficiálním zahájením akce (výhoz 1. kola).
(2) Za provinění neomluvená nepřítomnost lze uložit následující tresty:
a. napomenutí,
b. důtku,
c. zákaz účasti na akcích ČADG v rozsahu 2–6 měsíců.

ČÁST V Článek 27.

Disciplinární řízení

Podání návrhu

(1) Návrh k projednání disciplinárního provinění může podat jakýkoliv člen či klub ČADG.
(2) Návrh k projednání disciplinárního provinění lze podat doporučeným dopisem na adresu sídla
ČADG, emailem na adresu dk@idiscgolf.cz nebo pomocí formuláře na oficiálních webových
stránkách ČADG.
(3) Návrh k projednání disciplinárního provinění lze podat nejpozději do 6 měsíců od dokonání
disciplinárního provinění. V jiném případě disciplinární komise řízení nezahájí.
(4) Disciplinární řízení nelze znovu zahájit, jestliže v téže věci již disciplinární řízení probíhá nebo
rozhodnutí v disciplinárním řízení nabylo právní moci.

Disciplinární řád České asociace discgolfu, z. s.

Článek 28.

Zahájení disciplinárního řízení

(1) Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární komise, oznamovatel provinění a člen
(případně klub) podezřelý ze spáchání disciplinárního provinění.
(2) Disciplinární komise zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že došlo k disciplinárnímu
provinění.
(3) Disciplinární komise může zahájit disciplinární řízení z vlastní iniciativy, nebo návrhu.
(4) Disciplinární komise zahájí disciplinární řízení zasláním doporučeného dopisu a emailu všem
účastníkům řízení, ve kterém je informuje o zahájení disciplinárního řízení.
(5) Disciplinární řízení musí být zahájeno do 14 kalendářních dnů od doručení podaného návrhu
disciplinární komisi.

Článek 29.

Průběh disciplinárního řízení

(1) Disciplinární komise je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné
okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn pozvat k projednání osoby,
které mohou podat důležité informace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popřípadě
další důkazní materiály.
(2) Provinilý a další účastníci budou o termínu projednání informováni minimálně 7 kalendářních
dnů před samotným řízením.
(3) Jestliže se provinilý na projednání nedostaví, přestože mu byla dána možnost účastnit se
tohoto projednání, může disciplinární komise rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.
(4) Projednává-li se provinění klubu, může disciplinární komise přizvat jen ty jeho členy, jejichž
účast považuje za důležitou pro spravedlivé posouzení případu – tímto není dotčeno právo
ostatních členů klubu účastnit se jednání na vlastní žádost.
(5) Disciplinární komise může rozhodnout i ve zkráceném řízení bez slyšení účastníků, jestliže má
na základě již známých okolností skutkový stav za prokázaný.

Článek 30.

Rozhodnutí disciplinární komise

(1) Disciplinární komise rozhodne nejpozději do 3 měsíců od zahájení disciplinárního řízení.
(2) Disciplinární komise dospěje k rozhodnutí o uložení trestu, jsou-li dostatečně objasněny
všechny podstatné okolnosti projednávaného případu, zejména k jakému došlo
disciplinárnímu provinění a kdo se ho dopustil.
(3) Ukáže-li se, že k disciplinárnímu provinění nedošlo, či nebyly dostatečně objasněny všechny
podstatné okolnosti, disciplinární komise řízení zastaví.
(4) Rozhodnutí disciplinární komise se oznamuje doporučeným dopisem nejpozději do 4 měsíců
od zahájení disciplinárního řízení všem účastníkům, klubu, jehož je provinilý případně
členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení disciplinárního řízení.
(5) Disciplinární komise vhodným způsobem zveřejní rozhodnutí disciplinární komise na
oficiálních webových stránkách ČADG. Zveřejní se jméno a příjmení hráče nebo název klubu,
členské číslo ČADG, u členů klub, za který hráč hraje, a rozhodnutí o trestu.
(6) Rozhodnutí disciplinární komise nabývá právní moci následující den po uplynutí odvolací
lhůty, včasné odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek na toto rozhodnutí.
(7) Rozhodnutí musí obsahovat výrok, jenž v případě uložení trestu musí obsahovat i termín, ve
kterém bude trest vykonán, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.
(8) Proti rozhodnutí disciplinární komise je možné podat odvolání.
(9) Rozhodnutím ve zkráceném řízení dle Článku 29. bodu (5) může disciplinární komise udělit
pouze následující tresty:
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a. napomenutí,
b. důtku,
c. zákaz účasti na akcích ČADG na 2 měsíce,
d. zákaz pořádání akcí ČADG na 2 měsíce.
(10)Proti rozhodnutí ve zkráceném řízení bez slyšení účastníků lze podat námitku.

ČÁST VI - Odvolací řízení
Článek 31.

Podání odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise

(1) Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise může podat pouze účastník řízení před
disciplinární komisí.
(2) Odvolání je možno podat nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemného
rozhodnutí disciplinární komise.
(3) Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem na adresu sídla ČADG (nebo do datové
schránky ČADG) společně s dokladem o zaplacení odvolacího poplatku. Doklad o zaplacení lze
také zaslat emailem na adresu dk@idiscgolf.cz.
(4) Pro určení, zda bylo odvolání podáno včas, je rozhodné datum podání odvolání na poště. Po
marném uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.

Článek 32.

Podání odvolání proti rozhodnutí ředitele turnaje

(1) Odvolání proti rozhodnutí ředitele turnaje může podat provinilý člen ČADG nebo
navrhovatel, jenž byl uznán vinným z porušení pravidel nebo soutěžního řádu.
(2) Odvolání je možno podat nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí turnajového
ředitele.
(3) Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem na adresu sídla ČADG společně s dokladem
o zaplacení odvolacího poplatku. Doklad o zaplacení lze také zaslat emailem na adresu
dk@idiscgolf.cz.
(4) Pro určení, zda bylo odvolání podáno včas, je rozhodné datum podání odvolání na poště. Po
marném uplynutí odvolací lhůty je rozhodnutí pravomocné.

Článek 33.

Podání námitky

(1) Proti rozhodnutí ve zkráceném řízení bez slyšení účastníků mohou účastníci podat námitky k
disciplinární komisi do 21 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
(2) V námitkách musí účastník ve stručnosti uvést vše, co proti rozhodnutí namítá. Po obdržení
včas podaných námitek nařídí disciplinární komise jednání, na které přizve účastníka a je-li to
potřebné, i další osoby, a projedná případ v rozsahu podaných námitek na základě
ustanovení v čl. 29. – 30.(8)
(3) Po marném uplynutí lhůty pro podání námitek má rozhodnutí ve zkráceném řízení účinky
pravomocného rozhodnutí.

Článek 34.

Odvolací poplatek

(1) Pro podání odvolání je nutné zaplatit odvolací poplatek ve výši 200 Kč na účet ČADG.
(2) Jako doklad o zaplacení poplatku lze použít výpis z účtu nebo potvrzení o provedení platby,
které lze zaslat e-mailem nebo doporučeným dopisem.
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(3) Vyhoví-li odvolací orgán odvolání v plném nebo částečném rozsahu, odvolací poplatek bude
účastníku řízení vrácen.

Článek 35.

Řízení před odvolacím orgánem

(1) Poté, co obdrží odvolací orgán včas podané odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise
nebo turnajového ředitele s dokladem o zaplacení odvolacího poplatku, vyžádá si od
disciplinární komise, nebo turnajového ředitele všechny podklady, z nichž při svém
rozhodování tento orgán vycházel, spolu se stanoviskem k případu. Veškeré tyto podklady
jsou disciplinární komise, nebo turnajový ředitel povinni předat odvolacímu orgánu do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy si je vyžádá.
(2) Odvolací orgán projedná odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání.
(3) Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinární komise nebo turnajového
ředitele. Vychází přitom z podkladových materiálů disciplinární komise nebo turnajového
ředitele. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením.
(4) Účastník disciplinárního řízení má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého
případu před odvolacím orgánem.
(5) Odvolací orgán rozhoduje prostou většinou.

Článek 36.

Rozhodnutí odvolacího orgánu

(1) Na základě provedeného řízení vydá odvolací orgán rozhodnutí, ve kterém:
a. odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání podáno opožděně, není
doloženo dokladem o zaplacení odvolacího poplatku, nebo je podáno osobou, která
není k jeho podání oprávněna a původní rozhodnutí tak nabude právní moci,
b. potvrdí rozhodnutí disciplinární komise nebo turnajového ředitele, dojde-li k závěru,
že rozhodnutí je odůvodněné a správné a původní rozhodnutí tak nabude právní
moci,
c. změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že měl být
uložen jiný trest nebo jeho výše a toto rozhodnutí nabude právní moci,
d. zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance a zastaví řízení, dojde-li k
závěru, že v projednávaném případě nedošlo k disciplinárnímu provinění.
(2) Rozhodnutí odvolacího orgánu se oznamuje písemnou formou, nejpozději do 2 měsíců od
obdržení odvolání, a to účastníkům, klubu, jehož je provinilý členem a disciplinární komisi,
nebo turnajovému řediteli.
(3) Odvolací orgán vhodným způsobem zveřejní svoje rozhodnutí na oficiálních webových
stránkách ČADG.
(4) Rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým se potvrzuje, mění nebo ruší rozhodnutí disciplinární
komise, nebo turnajového ředitele, musí obsahovat výrok, jenž v případě uložení trestu musí
obsahovat i termín, ve kterém bude trest vykonán, a stručné zdůvodnění.
(5) Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.
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ČÁST VII - Výkon trestů
Článek 37.

Výkon rozhodnutí

(1) Zákaz účasti na akcích ČADG, zákaz pořádání akcí ČADG, pozastavení činnosti, discgolfově
prospěšné práce a peněžitá pokuta nebo vrácení dotace se vykoná dle rozhodnutí, jímž byly
uloženy.
(2) Vyloučení z řad ČADG bude vykonáno vyškrtnutím ze seznamu členů, klubů ČADG.

Článek 38.

Prominutí trestu

(1) Po odpykání nejméně poloviny trestu zákaz účasti na akcích a soutěžích pořádaných ČADG,
zákaz pořádání akcí a soutěží pod záštitou ČADG nebo pozastavení činnosti může potrestaný
požádat o prominutí zbytku trestu.
(2) Žádost o prominutí se podává u toho disciplinárního orgánu, který o trestu rozhodl v
posledním stupni.
(3) Žádost o prominutí musí být zaslána doporučeným dopisem k disciplinárnímu orgánu na
adresu sídla ČADG (nebo do datové schránky ČADG).
(4) V případě, že disciplinární orgán žádosti o prominutí nevyhoví, může potrestaný další žádost
o prominutí podat nejdříve po výkonu alespoň tří čtvrtin trestu.
(5) Žádost o prominutí bude projednaná do 30 dní od doručení disciplinárnímu orgánu.

ČÁST VIII - Evidence disciplinárních provinění
Článek 39.

Evidence a vyškrtnutí z evidence trestů

(1) Evidenci udělených trestů vede disciplinární komise ČADG. Záznamy jsou interní záležitostí.
Do jednotlivých složek mají právo nahlížet pouze řídící složky ČADG a člen nebo klub, o jehož
složku se jedná.
(2) V evidenci trestů jsou vedeny tyto údaje:
a. jméno, členské číslo ČADG a adresa provinilého,
b. druh provinění, uložený trest,
c. údaje o výkonu rozhodnutí,
d. další potřebné údaje.
(3) Lhůty pro dobu evidence disciplinárních provinění:
a. 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo napomenutí,
b. 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena důtka, peněžitá
pokuta, discgolfově prospěšné práce,
c. 2 roky od vypršení trestu pozastavení činnosti, zákaz pořádání akcí ČADG nebo zákaz
účasti na akcích ČADG s dobou nepřesahující 2 měsíce včetně,
d. 3 roky od vypršení trestu pozastavení činnosti, zákaz pořádání akcí ČADG nebo zákaz
účasti na akcích ČADG s dobou nepřesahující 6 měsíců včetně,
e. 4 roky od vypršení trestu pozastavení činnosti, zákaz pořádání akcí ČADG nebo zákaz
účasti na akcích ČADG s dobou nepřesahující 12 měsíců včetně,
f. 6 let od vypršení trestu pozastavení činnosti, zákaz pořádání akcí ČADG nebo zákaz
účasti na akcích ČADG s dobou nepřesahující 24 měsíců včetně,
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g. 10 let od vypršení trestu pozastavení činnosti, zákaz pořádání akcí ČADG nebo zákaz
účasti na akcích ČADG s dobou přesahující 24 měsíců.
(4) Vyloučení z ČADG se nikdy z evidence nevyškrtává.
(5) Záznamy o všech trestech člena, nebo klubu zůstávají v evidenci, dokud neuplynou všechny
lhůty aktuálně evidovaných trestů tohoto člena, nebo klubu, poté jsou vyškrtnuty.
(6) Po vyškrtnutí údajů dle předchozích ustanovení se na člena, nebo klub, jejichž údaje byly
vyškrtnuty, nahlíží, jako by nebyli trestáni.

ČÁST IX - Závěrečná ustanovení
Článek 40.

Výklad disciplinárního řádu

(1) Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí disciplinární komise ČADG.

Článek 41.

Platnost a účinnost disciplinárního řádu

(1) Toto úplné znění disciplinárního řádu bylo schváleno členskou schůzí ČADG dne 8.5.2021 s
platností od 3.6.2021 a účinností od 5.6.2021 a plně tím nahrazuje znění z 12. prosince 2020.
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