V Z O R

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO
ŘÍZENÍ (STÍŽNOST)
Název disciplinárního orgánu ČJF, k němuž stížnost směřuje:
Uveďte jeho přesný název a adresu. Nejčastěji se bude jednat o
Oblastní výbor ČJF v kraji, kde je registrován obviněný člen ČJF (ust.
13.2 DŘ). Jejich seznam a adresa sekretariátu je uvedena na
www.cjf.cz. Pouze v případě porušení veterinárních pravidel se stížnost
podává přímo Disciplinární komisi ČJF.
Stěžovatel:

uveďte vaše jméno, příjmení (u právnických osob název)
datum narození (u právnických osob IČ)
bydliště (u právnických osob sídlo)
u právnických osob jméno a příjmení jejich statutárního orgánu
(předseda klubu, jednatel, prezident apod.)
telefon/email

Obviněný:

uveďte jméno, příjmení (u právnických osob název)
datum narození (u právnických osob IČ)
bydliště (u právnických osob sídlo)
u právnických osob jméno a příjmení jejich statutárního orgánu
(předseda klubu, jednatel, prezident apod.)
telefon/email

Popis skutku, v němž je spatřováno disciplinární provinění:
Popište jednání, kterého se dle vašeho názoru obviněný člen ČJF
dopustil v rozporu se Stanovami či jinými předpisy ČJF, v rozporu
s pravidly jezdeckého sportu, veterinárními pravidly, kodexem chování
či zásadami slušnosti a sportovního chování. Uveďte vše, co o případu
víte, zejména den a místo jednání, případně i předpis, s nímž je jednání
v rozporu (pokud jej znáte).
Označení důkazů, jimiž je prokazován skutek popsaný výše:
Uveďte všechny důkazy, které mohou prokázat, že k výše popsanému
jednání došlo tak, jak jej výše popisujete. Uveďte osoby (jméno,
příjmení, bydliště), které u jednání obviněného byly a mohou jej
dosvědčit. Uveďte, popř. k této stížnosti přiložte listiny, z nichž vámi
popsané jednání vyplývá.
Datum podání stížnosti:

Podpis stěžovatele

POUČENÍ STĚŽOVATELE:
Do 1 týdne po podání stížnosti musíte zaplatit poplatek za zahájení disciplinárního řízení ve
výši 1.000,- Kč, a to převodem na bankovní účet ČJF číslo 1732702504/0600 s poznámkou
„Disciplinární řízení – jméno navrhovatele“ (ust. 17.3 DŘ).
Nebude-li stížnost obsahovat všechny výše uvedené informace nebo nebude-li zaplacen
poplatek za zahájení řízení, bude řízení zastaveno (ust. 17.4. DŘ).
Stěžovatelem může být pouze člen ČJF, generální sekretář ČJF nebo oblastní sekretář ČJF
(ust. 17.7 DŘ).
Disciplinární řízení může být zahájeno nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy došlo k
jednání, které zakládá podezření ze spáchání disciplinárního provinění (ust. 19.1 DŘ).
Stížnost doručte osobně či poštou do sekretariátu příslušného Oblastního výboru ČJF (ust.
17.6 DŘ).
Průběh disciplinárního řízení, práva a povinnosti stěžovatele i obviněného, výše trestů a
další pravidla disciplinárního řízení jsou upraveny Disciplinárním řádem ČJF schváleným
Radou ČJF dne 9. 12. 2009. Doporučujeme vám seznámit se ještě před podáním stížnosti
s jeho zněním.

