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Kárný řád Nosework CZ z.s. 

1 Kárný řád  
Kárné orgány NW CZ z.s. rozhodují o kárných provinění členů. Při své rozhodovací pravomoci působí 
výchovně, tak aby svým jednáním nepoškozovali NW CZ z.s. a jeho poslání, aby dodržovali Stanovy, 
směrnice a řády Nosework CZ a respektovali práva ostatních členů.  

2 Kárné orgány 
Kárnými orgány jsou: 

a) výbor, 

b) členská schůze. 

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

3 Kárná opatření a řízení 
Za porušení Stanov, řádů či směrnic NW CZ nebo neplnění členských povinností člena, povinností 
vyplývajících ze zastávané funkce, může být uloženo podle závažnosti kárné opatření: 

a) písemné napomenutí 

b) odvolání z funkce, odebrání licence, certifikátů či statutu 

c) vyloučení ze spolku dočasné (rozhoduje výbor) 

d) vyloučení ze spolku trvalé (rozhoduje členská schůze) 

Kárné řízení má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy NW CZ z.s.  

Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném provinění došlo výboru. Výbor 
provede všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní 
pravda. V kárném řízení musí být dodrženy obecně platné právní předpisy.   

Je-li kárně stíhán člen orgánu 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: 

a) stíhaný zemřel,  

b) stíhaný není způsobilý k právním úkonům,  

c) není-li naplněna skutková podstata kárného provinění. 
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Kárné řízení je neveřejné.  

4 Kárné rozhodnutí 
Pokud se kárně stíhaný kárného provinění prokazatelně dopustil, rozhodne kárný orgán o druhu 
kárného opatření. Nebylo-li obvinění prokázáno, rozhodně o zastavení kárného řízení.  

O kárném řízení se provede zápis, který je veřejný.  

5 Platnost  
Tento kárný řád nabývá platnosti 4.1.2019 
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