
STATUT DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 

Českého veslařského svazu 
Čl. I. Základní ustanovení 

1. Disciplinární komise Českého veslařského svazu je ustanovena na základě čl. 6 v bodě 7 
Stanov ČVS jako odborná komise Předsednictva Českého veslařského svazu (P-ČVS). 
 

Čl. II.  Jmenování a složení Disciplinární komise 
 

1. Disciplinární komise má předsedu a 4 – 6 členů, z nichž jeden je místopředseda 
2. Předsedu jmenuje a odvolává Předsednictvo ČVS na funkční období totožné s funkčním 

obdobím P-ČVS 
3. Členy Disciplinární komise navrhují místopředsedové ČVS pro oblasti Labe, Morava, Vltava 

v počtu 1 za každou oblast, doplnění do statutárního počtu navrhuje předseda DK 
4. Schvalování členů DK je v konečné podobě v působnosti P-ČVS 

 

Čl. III.  Postavení komise 

 

1. Disciplinární komise ČVS je ve svém jednání a rozhodování nezávislý orgán na P-ČVS a dalších 
orgánech ČVS 

 

Čl. IV.  Činnost Disciplinární komise 

1. Disciplinární komise projednává porušení předpisů ČVS jeho členy a ukládá za ně tresty dle 
Disciplinárního řádu ČVS 

2. Podněty k disciplinárnímu řízení předkládá kterákoli složka ČVS v souladu s ustanovením 
Disciplinárního řádu. 
 

 
Čl. V. Jednání komise 

 
1. Disciplinární komise zasedá nepravidelně. V Případě podnětu k disciplinárnímu řízení svolá 

předseda DK členy DK co nejrychleji, aby zahájené řízení bylo dokončeno v co nejkratším 
termínu. 

2. Jednání DK řídí předseda, případně jím pověřený člen DK. 
3. Rozhodnutí je přijato hlasuje-li pro něj většina členů přítomných na jednání, alespoň však tři 

členové komise. 
4. Z každého jednání se pořizuje zápis. Zápis ověřuje předseda DK, případně jím pověřený člen 

komise. Zápis z jednání je uložen na sekretariátu ČVS. Jednotlivá rozhodnutí DK jsou 
zveřejňována na internetové stránce ČVS a zasílána účastníkům disciplinárního řízení. 

5. Jednání Disciplinární komise je neveřejné. 
6. Předseda DK může na jednání, kromě osob zúčastněných v konkrétním případu, přizvat další 

osoby za účelem náležitého objasnění projednávaného disciplinárního případu. 



7. Členové P-ČVS nemají z titulu své funkce právo účasti na jednání DK. Předseda ČVS a 
generální sekretář ČVS mají právo zúčastnit se jednání DK za účelem sledování průběhu dle 
vlastního uvážení. Předseda ČVS a generální sekretář ČVS jsou povinni informovat předsedu 
DK o svém záměru zúčastnit se jednání komise. 

8. Za svou činnost mohou členové komise obdržet na základě rozhodnutí P-ČVS odměnu 
v souladu s rozpočtem ČVS. 
 
 

Čl. VI.  Kompetence Disciplinární komise a Exekutivy ČVS 

 

1. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí ve všech oblastech své činnosti a žádný jiný orgán 
nemůže její činnost nahradit ani do ní zasahovat, a to ani orgán, který ji ustanovil. 

2. Proti rozhodnutí DK se může člen ČVS odvolat. Odvolacím orgánem je P-ČVS. 

 

Čl. VII.  Závěrečné ustanovení 

 

               Tento statut Disciplinární komise ČVS byl schválen Předsednictvem ČVS dne 15. 2. 2017  
a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 

 

                                                                                                   ………………………………. 

                       Ing. Dušan Macháček 

          Předseda Českého veslařského svazu 

 

 

 


