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1 Úvod 

Kárné orgány NW CZ rozhodují o kárných proviněních členů klubu. Při své rozhodovací pravomoci 
působí výchovně tak, aby členové svým jednáním nepoškozovali NW CZ a jeho poslání, aby dodržovali 
platnou legislativu (např. zákon č. 246/1992 Sb.), stanovy, řády NW CZ a další normativy a 
respektovali práva ostatních členů.  

2 Použité zkratky a definice 

NW CZ   - Nosework CZ z.s.  
ZŘ   - Zkušební řád NV CZ z.s. 
SŘ   - Soutěžní řád NV CZ z.s. 
KŘ   - Kárný řád NV CZ z.s. 
JŘ   - Řád pro jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akcí Nosework CZ   
Normativy spolku  - Stanovy, řády a veškeré další platné vnitřní normy a doporučení. Jsou 

zveřejněny na www.noseworkcz.net/dokumenty. 
Jmenování              - Udělení licence rozhodčího, certifikátu instruktora, statusu vedoucího akce 
Přestupek   - Jakákoli činnost, které není v souladu s platnou legislativou nebo 

normativy spolku, která poškozuje dobré jméno NW CZ, nebo činnost, která 
morálně diskredituje příslušného člena spolku. 

3 Kárné orgány 

Kárnými orgány jsou:  

 Výbor NW CZ.  

 Členská schůze.  

Proti členům NW CZ vede kárné řízení výbor, u funkcionáře NW CZ rozhoduje o kárném řízení výbor, 
u člena výboru NW CZ rozhodují o kárném řízení ostatní členové výboru. V případě neshod rozhoduje 
nejvyšší kárný orgán – členská schůze.  

4 Kárné řízení  

Kárné řízení má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy NW CZ. V rámci řízení 
musejí být dodrženy obecně platné právní předpisy. 

Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile výbor obdrží oznámení o kárném provinění nebo zahájí 
řízení z vlastního podnětu na základě zjištěných skutečností.  

Výbor provede všechny úkony potřebné k tomu, aby byl správně a úplně zjištěn skutkový stav 
i objektivní pravda.  

Je-li kárně stíhán člen výboru a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh nebo výsledek 
kárného řízení, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.  

Kárné řízení se zastaví, jestliže:  

 Stíhaný zemřel.  

 Stíhaný není způsobilý k právním úkonům.  

 Stíhaný přestane být členem NW CZ z vlastního rozhodnutí. 

 Není-li naplněna skutková podstata kárného provinění.  

Kárné řízení je neveřejné.  

http://www.noseworkcz.net/dokumenty
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5 Kárné rozhodnutí  

Pokud se kárně stíhaný kárného provinění prokazatelně dopustil, rozhodne kárný orgán o druhu 
kárného opatření. Pokud obvinění nebylo prokázáno, rozhodne o zastavení kárného řízení.  
O kárném řízení se provede zápis, který je na vyžádání dostupný u výboru NW CZ po dobu minimálně 
5 let.  

6 Kárná opatření  

Za porušení platné legislativy stanov, řádů NW CZ či jiných normativů nebo neplnění členských 
povinností či povinností vyplývajících ze zastávané funkce, za neomluvenou neúčast na povinných 
školeních či další přestupky může být uloženo podle závažnosti kárné opatření. 

Kárné opatření může být navrženo i na základě výborem projednaných stížností, protestů či 
připomínek od členů klubu na výkon funkce při pořádání a hodnocení zkoušek, noseworkových akcí 
dle SŘ nebo jiných akcí pořádaných rozhodčími, instruktory NW CZ nebo vedoucími akce, jakož i na 
jiné nevhodné chování. 

6.1 Písemné napomenutí  

Na porušení platné legislativy, normativů spolku nebo neplnění povinností dle těchto normativů 
může výbor písemně upozornit kterýkoli člen spolku, ale musí svá tvrzení dostatečně průkazně 
doložit, jinak k nim nebude přihlíženo.  
 
Napomenutí zpravidla předchází ústní nebo písemné upozornění na porušení normativů spolku nebo 
neplnění povinností dle těchto normativů.  
 
Písemné napomenutí uděluje výbor a vyrozumí o něm člena e-mailem a doporučeným dopisem.   
 
Pokud se jedná o porušení nebo zanedbání povinností, u kterých je dán přesný termín plnění (např. 
placení odvodů), je napomenutí uděleno nejdéle do 3 měsíců od nesplněného termínu.  
Pokud se jedná o porušení nebo zanedbání povinností, u kterých není stanoven termín, je 
napomenutí uděleno, pokud člen povinnosti neplní opakovaně.  
 
Ve stejné věci může člen dostat písemné napomenutí maximálně třikrát, při příštím opakování 
následuje další stupeň kárného opatření, což je dočasné vyloučení. Pokud se jedná o funkcionáře 
spolku, rozhodčího, instruktora nebo vedoucího akce (aktivního ke dni podání písemného 
napomenutí), může být písemné napomenutí uděleno pouze jednou, při příštím opakování následuje 
další stupeň kárného opatření, což je v tomto případě odvolání z funkce nebo odebrání příslušných 
jmenování. 

6.2 Odvolání z funkce 

Pokud se porušení či zanedbání povinností týká funkcionářů spolku, mohou být odvoláni z funkce, 
přičemž jim může (ale nemusí) být odebrána licence rozhodčího, certifikát instruktora nebo status 
vedoucího akce. Odvolání z funkce předchází ústní nebo písemné upozornění. Pokud nedojde 
k nápravě, následuje písemné napomenutí dle bodu 6.1.   
 
Pokud člen výboru dlouhodobě a bez udání důvodu neplní povinnosti vyplývající z této funkce, může 
si zbytek výboru na přechodnou dobu (do konání členské schůze) vybrat a do práce výboru zapojit 
jiného člena spolku. Toto opatření může učinit až po písemném napomenutí člena výboru ohledně 
neplnění povinností.  
 
Návrh na odvolání z funkce předkládá výbor na členské schůzi. 
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S návrhem na odvolání z funkce může být zároveň navrženo i trvalé vyloučení ze spolku. 
 
O odvolání z funkce i o trvalém vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru. Pokud členská 
schůze návrhu nevyhoví a porušování a zanedbávání povinností pokračuje, může být návrh podán 
opakovaně. 
 
O výsledku vyrozumí výbor příslušného člena (funkcionáře) doporučeným dopisem.  

6.3 Odebrání jmenování  

Pokud se porušení či zanedbání povinností týká rozhodčího, instruktora nebo vedoucího akce, může 
mu být zároveň s napomenutím nebo následně po něm (pokud nedojde k nápravě) odebrána licence 
rozhodčího, certifikát instruktora nebo status vedoucího akce. 

O odebrání licence, certifikátu či statusu rozhoduje výbor. Pokud má člen zároveň licenci, certifikát 
i status vedoucího akce, může výbor rozhodnout o odebrání jednoho nebo všech udělených 
jmenování dle charakteru porušených či zanedbaných povinností. 
 
O výsledku vyrozumí příslušného člena doporučeným dopisem.  
 
Pokud chce člen opět získat licenci, certifikát nebo status, musí znovu splnit podmínky dle JŘ, výbor 
má právo již při podání žádosti (přihlášky) přihlédnout k předchozím kárným opatřením a žádost 
zamítnout. 

6.4 Vyloučení ze spolku dočasné  

Dočasnému vyloučení ze spolku předchází zpravidla písemné napomenutí pro porušení normativů 
spolku nebo neplnění povinností dle těchto normativů, případně i odebrání jmenování. Dočasně 
vyloučit člena lze ve výjimečných případech i při významném porušení či zanedbání povinností nebo 
při opakovaném hanobení spolku na veřejnosti, které lze jednoznačně doložit. V tomto případě 
nemusí dočasnému vyloučení předcházet písemné napomenutí. 
 
O dočasném vyloučení a jeho délce rozhoduje výbor a příslušného člena o tom vyrozumí 
doporučeným dopisem. 
Dočasné vyloučení může být minimálně na 1 rok a maximálně na 5 let. 
 
Po uplynutí příslušné doby může člen opět podat přihlášku k členství. Při přijetí přihlášky se přihlíží 
k předchozím kárným opatřením a přihláška může být zamítnuta.  
 
Dočasně může být člen vyloučen opakovaně, ale při dalším závažném porušení či zanedbání 
povinností nebo po dalším písemném napomenutí je zpravidla navrženo členské schůzi trvalé 
vyloučení. 
 
Funkcionář spolku zvolený do funkce členskou schůzí nemůže být v době zvoleného mandátu 
dočasně vyloučen ze spolku. 

6.5 Vyloučení ze spolku trvalé 

Návrh na trvalé vyloučení předkládá členské schůzi výbor spolku. 
 
Trvalému vyloučení ze spolku předchází zpravidla dočasné vyloučení. Trvale vyloučit člena lze ve 
výjimečných případech, při zcela zásadním porušení či zanedbání povinností, při opakovaném 
hanobení spolku na veřejnosti, které lze jednoznačně doložit. V tomto případě nemusí návrhu na 
trvalé vyloučení předcházet vyloučení dočasné ani písemné napomenutí. 
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O trvalém vyloučení hlasuje členská schůze.  

7 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost dodržování stanov, řádů NW CZ či ostatních normativů mohou provádět pouze 
členové výboru, a to na všech akcích konaných dle normativů NW CZ (zkoušky, závody se zápisem 
zkoušky a další závody dle SŘ). 

Členové klubu jsou povinni poskytnout při kontrole maximální součinnost. 

8 Aktualizace a platnost  

Změny řádu může navrhnout každý člen klubu, o jejich zařazení do řádu rozhoduje výbor. Výbor 
nemusí zdůvodňovat přijetí či nepřijetí návrhu. 

Kontrola aktuálnosti řádu musí probíhat průběžně.  

Vlastní aktualizace je realizována dle potřeby maximálně 1x za rok. V rámci aktualizace jsou výborem 
projednávány návrhy členů a zohledňovány nově získané vědomosti a zkušenosti. Pokud je nezbytné 
přijmout nějakou změnu okamžitě mimo řádnou aktualizaci celého řádu, schválí výbor dodatek řádu, 
ve kterém bude změna popsána a do platného řádu bude zařazena při jeho další aktualizaci. 

Změny v řádu včetně dodatků musejí být zveřejněny minimálně 2 měsíce před nabytím jejich 
platnosti na webových stránkách NW CZ.  

 

Tento KŘ byl schválen výborem NW CZ dne 8. 6. 2021. 

Změny nabývají platnost 1. 10. 2021. 

 


