
Disciplinární řád ČSOP  

Směrnice ÚVR ze dne 8. 6. 2001, změněná dne 22. 10. 2016, kterou se stanoví další pravidla postupu 

při projednávání a rozhodování o disciplinárních přestupcích členů Českého svazu ochránců přírody 

(dále také Svazu) podle § 9 odst. 10 Stanov ČSOP (Disciplinární řád ČSOP)  

§ 1  

(1) Disciplinární přestupky členů Svazu projednávají disciplinární komise základních organizací nebo 

Ústřední disciplinární komise na základě písemných podnětů členů Svazu.    

(2) Disciplinární přestupky členů základních organizací, jakož i kolektivních členů organizovaných v 

rámci vztahu k některé základní organizaci, projednávají disciplinární komise základních organizací na 

základě písemného podnětu kteréhokoli ze svých členů.   

(3) Disciplinární přestupky ostatních členů Svazu projednává Ústřední disciplinární komise na základě 

písemného podnětu kteréhokoli člena Svazu; Ústřední disciplinární komise projednává z vlastní 

iniciativy i disciplinární přestupky členů základních organizací, jakož i kolektivních členů organizovaných 

v rámci vztahu k některé základní organizaci, v případě, že jde o závažný nebo opětovný disciplinární 

přestupek a disciplinární komise základní organizace je po dobu tří měsíců od podání písemného 

podnětu nečinná.   

§ 2  

(1) V rámci projednání disciplinárního přestupku disciplinární komise prošetří rozhodné skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán disciplinární přestupek a že jej spáchal dotčený člen Svazu, a umožní 

tomuto členu Svazu se k celé věci náležitě vyjádřit.    

(2) Po projednání disciplinárního přestupku se disciplinární komise usnese na písemném návrhu na 

rozhodnutí, který předloží spolu s případným vyjádřením dotčeného člena Svazu orgánu příslušnému 

rozhodnout ve věci podle § 3 odstavec 1.  Tento orgán není návrhem příslušné disciplinární komise 

vázán.  

§ 3  

(1) O tom, zda se člen Svazu dopustil disciplinárního přestupku, a o uložení disciplinárního opatření 

rozhoduje  

a) členská schůze základní organizace na základě návrhu disciplinární komise základní organizace,  

b) Ústřední výkonná rada na základě návrhu Ústřední disciplinární komise.  

(2) K přijetí rozhodnutí o disciplinárním přestupku, kterým se ukládá disciplinární opatření vyloučení ze 

základní organizace (Svazu) nebo odnětí čestného členství je třeba souhlasu třípětinové většiny všech 

členů členské schůze základní organizace nebo Ústřední výkonné rady.    

§ 4  

(1) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vyhotoveno písemně, musí být odůvodněno a 

dotčenému členu Svazu doručeno.  Doručením dotčenému členu Svazu se rozumí i doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště dotčeného člena 

Svazu.   

(2) Písemné vyhotovení rozhodnutí členské schůze základní organizace, kterým bylo uloženo 



disciplinární opatření vyloučení ze základní organizace nebo odnětí čestného členství, musí být 

doručeno i Ústřední výkonné radě.  

§ 5  

(1) Proti rozhodnutí členské schůze základní organizace, kterým bylo uloženo disciplinární opatření 

vyloučení ze základní organizace nebo odnětí čestného členství, může dotčený člen Svazu podat 

písemné odvolání k Ústřední výkonné radě do 60 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno.  Písemné 

odvolání má odkladný účinek.  

(2) Proti jinému rozhodnutí o disciplinárním přestupku se nelze odvolat.  

§ 6  

(1) Písemné odvolání podle § 5 odstavec 1 projedná Ústřední disciplinární komise.   

(2) V rámci projednání písemného odvolání Ústřední disciplinární komise prošetří rozhodné 

skutečnosti a umožní dotčenému členu Svazu se k celé věci znovu vyjádřit.    

(3) Po projednání písemného odvolání se Ústřední disciplinární komise usnese na písemném návrhu na 

rozhodnutí, který předloží spolu s písemným odvoláním a případným vyjádřením dotčeného člena 

Svazu Ústřední výkonné radě.  Ústřední výkonná rada není návrhem Ústřední disciplinární komise 

vázána.  

§ 7  

(1) Ústřední výkonná rada rozhodne o písemném odvolání dotčeného člena Svazu tak, že   

a) písemné odvolání odmítne, jestliže bylo podáno opožděně nebo bylo podáno někým jiným než je 

dotčený člen Svazu nebo směřuje proti rozhodnutí, proti němuž se nelze odvolat,   

b) rozhodnutí potvrdí, jestliže není důvod k postupu podle písmene a) a rozhodnutí je věcně správné,  

c) rozhodnutí změní nebo zruší, jestliže není důvod k postupu podle písmene a) ani podle písmene b).  

(2) Pro přijímání rozhodnutí Ústřední výkonné rady o písemném odvolání neplatí zvláštní ustanovení § 

3 odst. 2  

§ 8  

(1) Rozhodnutí Ústřední výkonné rady o písemném odvolání musí být vyhotoveno písemně, musí být 

odůvodněno a dotčenému členu Svazu doručeno.  Doručením dotčenému členu Svazu se rozumí i 

doručení písemného vyhotovení rozhodnutí doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště 

dotčeného člena Svazu.    

(2) Proti rozhodnutí Ústřední výkonné rady o písemném odvolání se nelze odvolat.  

§ 9  

Rozhodnutí o disciplinárním přestupku (písemném odvolání), které bylo dotčenému členu Svazu 

doručeno a proti kterému se již nelze odvolat, je v právní moci.  

§ 10  

Považuje-li člen Svazu rozhodnutí o disciplinárním přestupku (písemném odvolání), proti kterému se 

již nelze odvolat, za nezákonné nebo odporující Stanovám, může požádat příslušný soud o jeho 

přezkoumání za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

 


