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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD CZDGA 
 

Etický kodex člena CZDGA  

 

Vstupem do CZDGA se každá osoba dobrovolně zavazuje, že bude respektovat pravidla 

slušného chování a etického vystupování jak v rámci CZDGA, tak i navenek. Termín člen 

CZDGA, nebo člen reprezentace CZDGA musí být synonymem cti, týmového ducha a 

poctivého zacházení. CZDGA je známka poctivosti, čestného jednání, zdvořilosti a 

sportovního chování. Každý člen je vázán ctít tuto tradici na golfu i mimo něj.  

 

Článek I. 

Porušení etického kodexu  

Za porušení etického kodexu je považována činnost, která přivodila, nebo může přivodit, 

znevážení dobrého jména CZDGA a jejích členů. Podle závažnosti a míry porušení kodexu 

bude člen potrestán dle rozhodnutí Disciplinární komise CZDGA kterýmkoliv z následujících 

trestů, a to dle závažnosti porušení kodexu:  

1) napomenutí,  

2) pozastavení sportovní činnosti v CZDGA až na 12 měsíců,  

(přerušení možnosti tréninku v TCHG, pozastavení členství v domovském PHHG, 

vyloučení z reprezentačního týmu, vyloučení ze sportovních akcí a turnajů CZDGA),  

3) podmínečné vyloučení z CZDGA,  

4) vyloučení z CZDGA.  

 

Článek II. 

Etika  

Za porušení etiky člena CZDGA se považuje zejména následující:  

a) neplacení členských příspěvků,  

b) člen je nevhodně upraven nebo se nevhodně chová a vystupuje,  

c) člen vystupuje (vydává se) za člena reprezentace CZDGA s platným Medical Pass,  

d) člen CZDGA se vydává za člena výkonného výboru,  

e) člen CZDGA vystupuje a jedná jménem CZDGA za účelem soukromých obchodů nebo 

osobních výhod bez řádného zplnomocnění od výkonného výboru,  

f) člen CZDGA se dopustil podvodného jednání nebo záměrně uvádí lživé či neúplné 

informace,  

g) člen CZDGA závažným způsobem zneužije jméno CZDGA k vlastnímu prospěchu, nebo 

aktivitám, jež souvisí s jeho prospěchem.  

 

Body a) až g) se postihují jako porušení etického kodexu dle Čl. I.  

 

http://www.czdga.cz/
http://www.facebook.com/czdga
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Článek III. 

Podání stížnosti  

Všechny stížnosti a jiné s tím související záležitosti musí být podány písemnou formou 

disciplinární komisi CZDGA. Disciplinární komise CZDGA se musí každým podáním zabývat, 

aby vyšetřila, zda došlo k porušení etických či morálních norem, v jakém rozsahu a podle 

zjištění určit formu trestu.  

 

Článek IV. 

Disciplinární postupy  

Disciplinární komise musí:  

a) nejpozději do 28 dnů ode dne obdržení stížnosti písemně oznámit podavateli své 

rozhodnutí,  

b) nejpozději do 28 dnů ode dne obdržení odvolání písemně oznámit odvolavateli své 

rozhodnutí, toto rozhodnutí je nezvratné.  

 

Člen CZDGA, který porušil etický kodex a provinil se jednáním, které je proti zájmům CZDGA, 

a který obdržel rozhodnutí disciplinární komise, má právo se písemně odvolat do 14 dnů ode 

dne doručení rozhodnutí.  

 

Za disciplinární komisi CZDGA:  

Ing. Miroslav LIDINSKÝ – prezident  

Aleš Sűsser - viceprezident 

Michal Jon – předseda STK  

 

 

V Praze dne 21. ledna 2017 
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