
Disciplinární řád. 
 

1. Člen spolku, jenž by se při schůzích členských, 
výborových, ve valných hromadách, přednáškách, na 
výstavách a vůbec při veškerých jednáních spolkových 
neslušně a vyzývavě choval neb stále hlomozil, hledě 
tím jednání znemožniti neb přerušiti, má býti 
předsedou napomenut důrazně a kdyby se pak dále 
takto choval, může být předsedou ze schůze vyloučen. 
Proti tomuto vyloučení není odvolání. Totéž právo 
náleží předsedovi, pak-li člen jakékolivpoznámky proti 
spolku nebo členstvu činí, chtěje tím pohoršení 
způsobiti. 

 
2. Člen spolku, který by o spolku samém neb o správním 

výboru  jakýmkoliv způsobem nepravdu rozšiřoval 
v úmyslu, aby jej na vážnosti poškodil a pošpinil, neb i 
jinak urážel, může býti cestou disciplinární ze spolku 
vyloučen. Vyloučení vykonává v tomto případě výbor, 
pak-li hlasuje proň prostá většina přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Pakliže 
by z jednání takového vzešla spolku hmotná škoda, 
má právo výbor uložiti pořádkovou pokutu až do výše 
10,- Kč, který připadne spolkové pokladně. Může se i 
domáhat náhrady veškeré vzešlé škody. 

 
3. Členu spolku, který by proti členu činnému, 

přispívajícímu neb čestnému takovým způsobem 
jednal, že by jej ústně neb písemně na cti utrhal, 
pomlouval, lež o něm rozšiřoval, jemu jeho soukromé 
záležitosti, které do spolku nepatří, vytýkal, hledě jej 
mezi členstvem směšným učiniti, může býti vyloučen 
prostou většinou hlasů přítomných členů výboru. 
Takovéto jednání  není dovoleno ani v tom případě, 
kdyby třeba i proti napadenému provedeno bylo 
soukromé právo trestní, které má taktéž za následek 
vyloučení ze spolku prostou většinou přítomných členů 
výboru. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda. 



4. Byl-li někdo ze spolku vyloučen pro zaviněné poklesky 
citované v par. 2. a 3. disciplinárního řádu, jest 
přípustno, aby vyloučený se odvolal na výbor a učinil 
rozklad svého vyloučení a žádal za sestavení smírčího 
soudu dle § 23 stávajících stanov. Toto odvolání musí 
býti učiněno písemně a dodáno do 3 dnů počínaje 
dnem vyloučení k rukám předsedy výboru. 

 
5. Vykonati moc disciplinární nad členstvem spolku 

přísluší výboru s předsedou neb místopředsedou 
v čele. O každém disciplinárním řízení musí býti 
sepsán protokol. 

 
 
6. Neznalost disciplinárního řádu neosvobozuje od řízení  

disciplinárního neboť každý člen se má přičiniti aby 
tohoto nařízení náležitě znal, aby se případných 
nepříjemností vystříhal. 


