Disciplinární Ĝád ýeského svazu karate

Slovo úvodem.
Publikace Disciplinární Ĝád ýeského svazu karate a ostatních bojových umČní s komentáĜem patĜí
do Ĝady norem ýSKe které si dávají za cíl poskytnout odborníkĤm i pĜíznivcĤm komplexní
informaci o konkrétní problematice v ýSKe. Disciplinární praxe na všech úrovních je velmi
specifickou a nároþnou þinností, ve které jsou velmi þasto nastolovány neopakovatelné situace a
problémy. Je v zájmu celého karatistickeho dČní, aby disciplinární provinČní, pokud se vyskytnou,
byly Ĝešeny objektivnČ a podle zákonĤ a norem platných v ýSKe. Jsme pĜesvČdþeni, že i tato
publikace mĤže výraznČ pĜispČt ke kvalifikovanému posuzování a rozhodování v disciplinárním
Ĝízení. Karate jako þistý, korektní a krásný sport si to jistČ zaslouží.

I.
Úvodní ustanovení
þlánek 1
PĤsobnost disciplinárního Ĝádu
1.) Podle tohoto Disciplinárního Ĝádu ýeského svazu karate(dále jen "Dě ýSKe") se projednávají
všechna disciplinární provinČní v ýSKe, tj. všechna provinČní úþastníkĤ soutČží karate (a ostatních
soutČží, zkoušek a semináĜĤ) organizovaných kteroukoliv složkou ýSKe a to bez ohledu na to, zda
je provinilý þlen nČkteré z organizací sdružených v ýSKe, þi nikoliv. Tresty uložené
disciplinárními orgány podle tohoto Dě ýSKe mají platnost pro všechny soutČže a utkání
poĜádaných ýSKe.
2.) Podle tohoto Dě ýSKe se projednávají i všechna provinČní v související s pĜípravou a
organizací soutČží ýSKe, zejména v tréninkovém procesu, pĜi zájezdech a soustĜedČních, v
pĜestupním Ĝízení, pĜi uzavírání smluv apod.
3.) Podle tohoto Dě ýSKe se projednávají i všechna provinČní v reprezentaci a mezinárodním
styku v tuzemsku i v zahraniþí.
Dě ýSKe se vztahuje na všechna disciplinární provinČní v ýeské republice. ěešení disciplinárních
otázek v ýSKe vychází z jednotných principĤ, podle nichž se posuzuje podstata disciplinárních
pĜestupkĤ, Ĝídí zpĤsob jejich projednání, ukládání trestĤ a další metody disciplinárního Ĝízení. Dě
ýSKe má z uvedených dĤvodĤ všeobecnou návaznost, vyjadĜuje obecná pravidla disciplinárního
Ĝízení a vztahuje se na všechny úþastníky soutČží poĜádaných ýSKe. Tato zásada platí i pro
subjekty, které nejsou þleny organizací sdružených v ýSKe. V praxi to znamená, že platí tento Dě i
pro všechny þleny oddílĤ, klubĤ, jednooborových tČlovýchovných jednot, soukromých škol i pro
všechny ostatní úþastníky soutČží, kteĜí nejsou v uvedených organizaþních seskupeních
organizováni.
Vzhledem k tomu, že v souþasném období mají územní orgány ýSKe širší pravomoci pro Ĝízení
jejich soutČží, bylo nezbytné pro zachování principu, že uložený trest musí být v každém pĜípadČ
vykonán, zakotvit zásadu, že zastavení þinnosti se vztahuje na všechny soutČže a utkání v ýR bez
ohledu na to, kdo pĜíslušnou soutČž Ĝídí.
Odst. 2 a 3 zdĤrazĖují, že se Dě, nevztahuje pouze na provinČní pĜi vlastních utkáních, ale
postihuje jednání aktérĤ pĜi všech þinnostech, které souvisí s organizováním soutČží a þinností
ýSKe.
þlánek 2
Druhy disciplinárních provinČní
V disciplinárním Ĝízení ýSKe se projednávají tato disciplinární provinČní jednotlivcĤ i kolektivĤ:
1) Porušení platných ĜádĤ, smČrnic, naĜízení apod. ýSKe a všech dalších orgánĤ Ĝídících soutČže.
2) ProvinČní související s úþastí v soutČžích organizovaných ýSKe a dalšími nižšími územními
svazy
3) Jiná provinČní znevažující jméno ýSKe, vþetnČ provinČní v reprezentaci a mezinárodních
stycích.
4) ProvinČní v soutČžích MS, ME, MEKD, PMEZ a dalších, s provinilcem projedná disciplinární
organ bez uložení dalšího trestu.
5) ProvinČní v pĜátelských a turnajových utkání (vþetnČ mezinárodních turnajĤ) podléhají
disciplinárnímu Ĝízení podle tohoto Dě. ýSKe. V propozicích všech turnajĤ poĜádaných v
tuzemsku bez mezinárodní úþasti nesmí být stanoveny
odchylky od tohoto Dě ýSKe.
6) Porušení smČrnic a naĜízení tČlovýchovných jednot (dále TJ), oddílĤ, klubĤ nebo sport. a soukr.
škol, jejichž je provinilý þlenem, se projednávají rovnČž podle tohoto Dě ýSKe.

Podle odst. 1 se projednávají porušení pĜíslušných stanov, pĜípadnČ jiných všeobecnČ platných
norem vydaných Ĝídícími orgány ýSKe. PatĜí sem napĜ. zneužívání funkce, poškozování majetku a
podobná provinČní.
Obsahem odst. 2 pĜedmČtného þlánku je široká škála pĜestupkĤ, kterých se závodníci funkcionáĜi i
kolektivy mohou dopouštČt pĜímo ve sportovním procesu. Nejedná se tedy pouze o provinČní pĜi
soutČžích, ale i o pĜestupky související s organizováním a pĜípravou soutČží. PatĜí sem mimo jiné
provinČní v tréninkovém procesu, pĜípravných a pĜátelských utkáních, porušování norem pĜi
pĜestupech a registraci hráþĤ a všech naĜízení a rozhodnutí orgánĤ ýSKe a ost. as. boj. umČní
Ĝídicích soutČže.
Pod odst. 3 zahrnujeme provinČní jednotlivcĤ i kolektivĤ, kterých se dopustili v souvislosti s
reprezentací ýR, a to nejen pĜi vlastních utkáních, ale i pĜi pĜípravČ k reprezentaci (všechny projevy
nekáznČ pĜi soustĜedČních, pĜípravných utkáních a soutČžích, vþetnČ nemorálního jednání a
porušovaní životosprávy). Podle stejných kritérií se posuzují i pĜestupky v dalších mezinárodních
stycích.
Odst. 4 Ĝeší pĜestupky v oficiálních soutČžích a významných svČtových, evropských a dalších
soutČžích. Vzhledem k tomu, že tyto orgány mají vlastní disciplinární komise, které jednotlivé
prohĜešky trestají, nejsou proti provinilcĤm pro domácí soutČže vyvozována další disciplinární
opatĜení, aby bylo vylouþeno dvojí potrestání za jeden pĜestupek.
Jak z výše uvedeného vyplývá má Dě ýSKe platnost i pro všechna pĜátelská a pĜípravná utkání a
soutČže, to znamená vþetnČ všech turnajĤ.
v odst. 5 umožĖuje Dě ýSKe stanovit v propozicích turnajĤ s mezinárodní úþastí odchylky od
tohoto Dě.
þlánek 3
Úþel disciplinárního Ĝízení
Úþelem disciplinárního Ĝízení je náležité objasnČní a spravedlivé posouzení disciplinárních
provinČní jednotlivcĤ i kolektivĤ. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby
uložené tresty vedle represivní stránky mČly i preventivní, tj. výchovný charakter.
V tomto ustanovení jsou obsaženy základní principy disciplinárního Ĝízení, zejména požadavek
objektivního posouzení obvinČní a spravedlivého zvážení všech okolností, které k provinČní vedly,
a to ve všech souvislostech a podle platných norem. Za druhé jde o to, aby jak prĤbČh jednaní, tak i
vynesený trest mČly výchovný úþinek na provinilce i ostatní þleny kolektivu.
II. Disciplinární tresty
þlánek 4
Druhy disciplinárních trestĤ
1.) V disciplinárním Ĝízení lze jednotlivcĤm ukládat tyto tresty :
a) dĤtka
b) penČžitá pokuta
c) zastavení závodní þinnosti
d) zákaz výkonu funkce
2.) V disciplinárním Ĝízení lze kolektivum ukládat tyto tresty :
a) dĤtka
b) penČžitá pokuta
c) zákaz poĜádání soutČže (soutČži)

d) zastavení závodní þinnosti
e) vylouþení ze soutČže
3.) Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmínČnČ odložit. Zkušební doba pĜi
podmínČném odložení þinní 3 mČsíce až 1 rok. PodmínČný odklad trestu však nelze použít v
pĜípadech, kdy je to v pĜíkladovém sazebníku trestĤ výslovnČ uvedeno.
4.) Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. a) a b) lze udČlit pouze tČlovýchovné jednotČ, oddílu, soukr.
škole, nebo klubu, tresty uvedené v odst. 2 pod písm. c) až, e) lze uložit pouze jednotlivým
družstvĤm. Disciplinární tresty dle tohoto Dě ýSKe lze tČlovýchovným jednotám ukládat pouze v
tom pĜípadČ, kdy TJ sdružuje pouze oddíl karate (pĜíp. jiného bojového umČní sdruženého v
ýSKe), nebo klub (jednooborové TJ).
ýlánek 4 taxativnČ vymezuje druhy trestĤ, které lze v disciplinárním Ĝízení uložit. Z toho vyplývá,
že jiné druhy disciplinárních trestĤ není možné v disciplinárním Ĝízení v ýSKe uplatnit. Zásady pro
jejich ukládání jsou vysvČtleny v komentáĜi k následujícím þlánkĤm.
V odst. 3 se hovoĜí o podmínČném odkladu trestu, což v praxi znamená, že je provinilci po dobu
podmínČného odkladu dána možnost prokázat, že jeho provinČní bylo jediným vyboþením.
Zkušební doba musí þinit nejménČ tĜi mČsíce a nejdéle jeden rok. Kratší zkušební doba nestýká
záruku dostateþného prokázání chování provinilce, zkušební doba delší než jeden rok by naopak
narušila výchovné pĤsobení podmínČného odkladu trestu.
PĜi závažnČjších provinČních by však podmínČný odklad trestu nesplĖoval požadavek na jeho
represivní stránku. Proto je v sazebnících trestĤ (pĜílohy k Dě) v tČchto pĜípadech použití
podmínČných trestĤ výslovnČ zakázáno.
þlánek 5
DĤtka
DĤtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcĤm i kolektivĤm. Ukládá se v pĜípadech ménČ
závažných þi ojedinČlých provinČní. Jednotlivci je možno uložit dĤtku pouze jednou v soutČžním
roþníku. O zaznamenání dĤtky jednotlivcĤm rozhodne disciplinární orgán.
Jak z obsahu þlánku vyplývá, je dĤtka nejnižším trestem ukládaným jednotlivcĤm i kolektivĤm.
Z hlediska výchovného pĤsobení na provinilce plní dĤtka i funkci preventivní a nemĤže být tedy,
jako nižší forma trestu, uplatnČna vícekrát v prĤbČhu jednoho soutČžního roþníku.
þlánek 6
PenČžitá pokuta.
l.) JednotlivcĤm pĤsobícím v ýSKe na základČ pracovního pomČru, þi jiné obdobné smlouvy lze
uložit penČžitou pokutu až do výše tĜí platĤ.
2.) JednotlivcĤm, kterým jsou v souvislosti s pĤsobením v ýSKe vypláceny finanþní odmČny, lze
uložit penČžitou pokutu až do výše trojnásobku odmČny z þinnosti ve které došlo k danému
pĜestupku.
3.) KolektivĤm lze uložit penČžitou pokutu až do výše 300.000,- Kþ.
4.) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozdČji do l5-ti dnĤ ode dne, kdy mu bylo
rozhodnutí oznámeno a v této lhĤtČ vyrozumČt disciplinární orgán o zaplacení pokuty. PĜi úhradČ
pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty
jednotlivcĤ nese odpovČdnost i TJ, oddíl, škola (klub), jehož je potrestaný þlenem. Nebude-li
stanovena lhĤta pro úhradu pokuty dodržena, pĜijme disciplinární orgán další potĜebná opatĜení.
5.) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhĤtČ i v pĜípadČ podaného odvolání O
jejím pĜípadném vrácení rozhodne odvolávající orgán.
6.) Další orgány ýSKe Ĝídicí soutČže, mohou pro své soutČže stanovit pĜimČĜenČ nižší maximální
výše ukládaných pokut.

Odstavce 1 a 2 tohoto þlánku se liší z titulu zákoníka práce. Odst. 1 Ĝeší pĜípady jednotlivcĤ, kteĜí
pĤsobí v ýSKe na základČ pracovní, nebo jiné smlouvy a je jim vyplácena pravidelná mzda.
Naproti tomu se odst. 2 tyká pracovníkĤ, kteĜí nemají za výkon funkce stanovenou mzdu, ale jsou
jim vypláceny jednoranové finanþní odmČny, napĜ. rozhodþí, zk. komisaĜi, instruktoĜi, lékaĜi,
maséĜi a pod. Tomuto rozlišení odpovídá imaginární výše stanovená pro ukládání pokut.
Maximální výše pro kolektivy je stanovena jednotnČ. Odst 6 však obsahuje pravomoc jednotlivých
orgánĤ ýSKe z hlediska stupnČ soutČže tuto maximální hranici pro ukládání penČžitých pokut snížit
Ustanovení odst 4 zabezpeþuje, aby úhradu uložené pokuty provedl provinilec z vlastních
prostĜedkĤ a nedocházelo k placení pokut za závodníka, þi funkcionáĜe jiným subjektem. ZároveĖ
je zde stanovena povinnost vyrozumČt disciplinární orgán o zaplacení pokuty z dĤvodu zajištČní
úþelné kontroly plnČní disciplinárního opatĜení.
V odst. 5 je obsaženo ustanovení þl 25 odst. 4 tohoto Dě, které Ĝíká, že „odvolání nemá v žádném
pĜípadČ odkladný úþinek“. V pĜípadČ kladného výsledku odvolacího Ĝízení bude provinilci zaslaná
pokuta (pĜípadnČ její þást) vrácena.
þlánek 7
Zastavení závodní þinnosti
l.) Trest zastavení závodní þinnosti je možno uložit jednotlivci na urþité þasové období, nebo na
urþitý poþet soutČžních utkání. Trest na poþet soutČžních utkání mĤže být uložen pouze v prĤbČhu
soutČžního období a nesmí pĜevyšovat dvanáct utkání (soutČží), trest na þasové období lze uložit
nejvýše na 2 roky. PĜi aplikaci pĜíkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení závodní
þinnosti na jeden týden (mČsíc) se rovná trestu na jedno soutČžní utkání.
PĜi uložení trestu na poþet soutČžních utkání závodník nestartuje v mistrovských a pohárových
utkáních, mĤže však startovat v dobČ trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních i v
pĜátelských utkáních s domácími soupeĜi. MĤže-li závodník startovat za více družstev jednoho
oddílu (klubu ...), nesmí po dobu trestu na poþet soutČžních utkání startovat za žádné družstvo v
mistrovských a pohárových utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený poþet soutČží v soutČži, ve
které byl trest uložen. Toto ustanovení neplatí pro tresty uložené za napomínání závodníkĤ.
Dopustí-li se závodník dalšího provinČní v prĤbČhu trestu na poþet soutČžních utkání a bude mu za
toto provinČní uložen nový trest, pĤvodní trest se mu pĜeruší a jeho zbytek vykoná až po odpykání
nového trestu. Není-li trest na þasové období delší než 6 mČsícĤ, mĤže být disciplinárním orgánem
pĜerušen tak aby byl vykonán v soutČžním období.
Závodník, kterému byl uložen trest na þasové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v
žádném zápase (utkání) na žádné soutČži.
2.) Výkon trestu zastavení závodní þinnosti jednotlivcĤ, není-li delší než tĜi mČsíce, mĤže být
podmínČnČ odložen. K podmínČnému odložení trestu je možno pĜistoupit jen tehdy, jestliže
pĜedchozí chování provinilce a okolnosti pĜípadu odĤvodĖují závČr, že již pohrĤžka trestem pĜimČje
provinilce k nápravČ. Jestliže se potrestaný v této dobČ znovu proviní tak, že je mu za nové
provinČní uložen jiný trest než dĤtka, vykoná souþasnČ i podmínČnČ odložený trest.
3.) Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sobČ trest zastavení závodní þinnosti i zákaz
reprezentace a mezinárodních stykĤ. Pro zákaz reprezentace a mezinárodních stykĤ lze v
konkrétním pĜípadČ stanovit i delší dobu než pro zákaz v tuzemské závodní þinnosti. V žádném
pĜípadČ však ani tento trest nesmí pĜevýšit dobu dvou let. Trest zastavení þinnosti lze stanovit také
jen pro reprezentaci a mezinárodní styky.
O zákazu reprezentace aĢ již jako souþásti trestu zastavení závodní þinnosti, nebo o samotném
zastavení þinnosti jen pro reprezentaci mĤže rozhodnout pouze DK ýSKe.

4.) ZávodníkĤm, které lze zaĜadit do nČkteré z kategorií ve smyslu þlánku 6 tohoto Dě mohou být
za provinČní v nesoutČžních utkáních ukládány místo trestĤ zastavení závodní þinnosti penČžité
pokuty podle þlánku 6 odst. 1 a 2 Dě ýSKe.
5.) Trest zastavení závodní þinnosti družstvu lze uložit nejvýše na þtyĜi soutČžní utkání. SoutČžní
utkání družstvo odzápasí, ale po skonþení soutČží mu pĜíslušný Ĝídící orgán soutČže odpoþítá za
každé takto odzápasené utkání dva soutČžní body. V pĜípadČ, že k provinČní družstva dojde k
závČru soutČže, budou body odeþteny v soutČžním roþníku, ve kterém k provinČní došlo. Pokud tato
soutČž byla sportovnČ technicky uzavĜena, odeþtou se družstvu body v následujícím roþníku
soutČže.
U odst. 1 jsou definovány zpĤsoby ukládání trestĤ zastavení závodní þinnosti jednotlivcĤm a
zároveĖ je v nČm stanoven postup ukládání trestĤ zastavení závodní þinnosti na poþet soutČžních
utkání (soutČží). Tento trest je možné uplatnit v pĜípadech, kdy je z hlediska tréninkového procesu
nezbytné zachovat jeho komplexnost (to znamená vþetnČ zápasové pĜípravy závodníka) i v prĤbČhu
trestu, pĜiþemž jeho represivní stránka je ve smyslu disciplinárním i morálním v obsažném trestu
zachována.
Horní hranice dvanácti utkání (soutČží) je stanovena s pĜihlédnutím k závažnosti pĜestupkĤ podle
pĜíkladového sazebníku, to znamená, že zahrnuje tresty za ménČ závažné pĜestupky, které na jedné
stranČ porušují sportovní pravidla (pravidla karate), ale na druhé stranČ nejsou hrubým porušením
sportovní etiky.
Dopustí-li se hráþ v prĤbČhu trestu na poþet soutČžních utkání (poþet soutČží) dalšího provinČní, je
mu uložen nový trest zásadnČ na þasové období. Z tohoto dĤvodu se zbytek pĤvodního trestu
odkládá až po vykonání nového trestu. V mimosoutČžním období, které je vymezeno Ĝídícími
orgány v pĜíslušných termínových listinách se ukládají tresty na þasové období. Tato zásada platí i
v pĜípadech závažnČjších pĜestupkĤ, kdy výše trestu pĜesahuje tĜi mČsíce.
Není-li trest na þasové období delší než šest mČsícĤ, mĤže být disciplinárním orgánem v
mimosoutČžním období pĜerušen tak, aby represivní opatĜení postihlo provinilce v soutČži.
Odpykání krátkodobých trestĤ v dobČ letní, þi zimní pĜestávky mĤže totiž být z výchovného
hlediska neúþinné. PĜerušování trestĤ delších než šest mČsícĤ by však svými dĤsledky zasáhlo
prakticky do tĜí soutČžních období, což je z hlediska výchovného pĤsobení trestu nepĜijatelné.
Má-li závodník pĜerušený trest a je v mimosoutČžním období znovu potrestán trestem, který
zasahuje do dalšího soutČžního období, vykoná zbytek pĜerušeného trestu až po jeho skonþení.
V tČch pĜípadech, kdy závodník mĤže startovat za více družstev jednoho oddílu, je mu trest na
poþet soutČžních utkání (soutČží) uložen zásadnČ na utkání té soutČže, ve které se provinČní
dopustil. Pokud si závodník tento trest zcela neodpyká nesmí startovat po dobu, dokud družstvo, ve
kterém byl vylouþen, neodzápasí pĜíslušný poþet soutČžních utkaní (soutČží). Toto ustanovení se
nevztahuje na tresty za napomínání hráþĤ, kdy trest platí pouze pro soutČž, ve které byl závodník
napomínán a v ostatních soutČžích mĤže startovat bez omezení.
Odst. 3 Ĝeší platnost trestĤ zastavení þinnosti pro reprezentaci a mezinárodní styky. 0 tom, zda
uložený trest zahrnuje zákaz mezinárodních stykĤ rozhoduje pĜíslušná DK. Zákaz reprezentace, þi
již je uložen samostatnČ, þi je souþástí trestu zastavení závodní þinnosti, muže uložit pouze DK
ýSKe. Toto ustanovení logicky navazuje na þl.13 tohoto Dě, kde jsou veškerá provinČní v
souvislosti se státní reprezentací zaĜazena do kompetence této komise.
Ostatní DK mohou však v duchu tohoto Dě, ukládat tresty zákazu mezinárodního styku þi již
oddílového, nebo v rámci rĤzných regionálních výbČrových družstev.
Zákaz reprezentace mezinárodních stykĤ by se mČl uplatĖovat pouze v pĜípadech závažných
provinČní a za bČžné pĜestupky uvedené ustanovení nepoužívat.
Odst. 4 umožĖuje trestat nesoutČžní provinČní závodníkĤ místo zastavením þinnosti penČžitou
pokutou. Vzhledem k probíhajícímu procesu a zámČru postupné profesionalizace a
komercionalizace soutČží se tento zpĤsob potrestání za ménČ závažné pĜestupky a za pĜestupky

spáchané mimo soutČže jeví jako výchovnČ úþinnČjší a ménČ narušující tréninkový a pĜípravny
proces závodníkĤ.
V pĜípadech zastavení þinnosti v družstvu by docházelo k finanþním ztrátám z plánovaného utkání
nejen u potrestaného, ale i u soupeĜe. Došlo by také k ochuzení divákĤ z neuskuteþnČných zápasĤ,
což by mohlo ovlivnit i popularitu soutČží. Odst. 4 proto stanoví, že potrestané družstvo na zápas
nastoupí, ale po skonþení soutČže mu budou odeþteny za každé utkání sehrané v dobČ trestu dva
body v soutČži. V praxi mohou nastat pĜípady, kdy je provinČní družstva zjištČno až po sportovnČ
technickém uzavĜení soutČže. Dě v tČchto pĜípadech stanoví, že v tČchto pĜípadech budou body
družstva odeþteny v novém soutČžním roþníku.
þlánek 8
Zákaz výkonu funkce
l.) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérĤm, vedoucím družstev, poĜadatelĤm, komisaĜĤm,
instruktorĤm a jiným osobám povČĜeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše dva roky. Ve
výroku o trestu DK stanoví, kterých konkrétních funkcí þi þinností se trest týká.
2.) FunkcionáĜĤm, kteĜí mají bezprostĜední podíl na pĜípravČ a prĤbČhu soutČží, lze uložit trest
zákazu výkonu funkce na urþitý poþet soutČžní, jestliže délka trestu nepĜevyšuje tĜi mČsíce. V dobČ
takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v žádném utkání a v žádné
soutČži; mĤže se však podílet na pĜípravČ závodníkĤ, družstva þi jiné odborné þinnosti.
Pro aplikaci pĜíkladových sazebníkĤ a na pĜípadná další provinČní platí obdobnČ ustanovení þl. 7
odst. 1 Dě ýSKe.
3.) Trest zákazu výkonu funkce lze též podmínČnČ odložit. Pro podmínČný odklad trestu platí
obdobnČ ustanovení þl. 7 odst. 2 tohoto Dě ýSKe.
4.) Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionáĜĤm vykonávajícím volené funkce, nebo
funkce na základČ pracovního pomČru. V tČchto pĜípadech disciplinární orgán potrestá provinilce
penČžitou pokutou, pĜípadnČ pĜijme jiná vhodná opatĜení (projednání se zamČstnavatelem, nebo
orgánem kompetentním k odvolání z funkce, penČžitou pokutou TJ, oddílu, škole þi klubu a pod.).
Toto ustanovení nevyluþuje možnost vyslovit tČmto funkcionáĜĤm zákaz konkrétní þinnosti ve
vztahu k soutČžním zápasĤm, vstupu do haly, tj. na plochu vyhrazenou pro závodníky a pod.
Jinými osobami ve smyslu odst. 1 se rozumí lékaĜ, masér, hlasatel, funkcionáĜ oddílu a pod. PatĜí
sem všechny osoby, které se svými funkcemi podílejí na zajišĢování sportovní þinnosti oddílĤ.
Disciplinární orgán mĤže provinilci uložit zákaz výkonu funkce v plném rozsahu pĜi závažných
porušení norem (doping, úplatky a pod.), nebo výkon funkce pouze þásteþnČ omezit (napĜ. zákaz
vedení družstva - závodníkĤ za nesportovní chování, þi vystupování v soutČži). Z toho vyplývá i
požadavek na pĜesnou specifikaci þinností, jichž se uložený trest týká.
Trest zákazu výkonu funkce nelze ukládat voleným funkcionáĜĤm (což by prakticky znamenalo
odvolání z funkce) ani funkcionáĜĤm, kteĜí vykonávají funkce na základČ pracovního pomČru
(porušení principĤ pracovní þinnosti zde pĜísluší posoudit pouze zamČstnavateli a v závažných
pĜípadech soudu). DK však mĤže výkon jejich funkce omezit (napĜ. lze trenérovi zakázat vedení
družstva, þi závodníka pĜi vlastním utkání a pod.), pĜípadnČ jim s použitím þl. 6 odst. 1 tohoto Dě,
uložit penČžitou pokutu.
þlánek 9
Zákaz poĜádání soutČží
1.) Trest - zákaz poĜádání soutČží lze uložit na urþité období tomu poĜádajícímu oddílu, škole, þi
klubu, který danou soutČž na níž k provinČní došlo poĜádal. PĜi ukládání tohoto trestu musí
disciplinární orgán vycházet z územních podmínek.
2.) Trest - zákaz poĜádání soutČže mĤže být podmínČnČ odložen. V pĜípadČ uložení nového trestu
ve zkušební dobČ vykoná oddíl, soukr. škola, klub, þi družstvo oba tresty.

Zákaz poĜádání soutČží je trestem pĜevážnČ za pĜíznivce a fanoušky. Užívá se v pĜípadech hrubého
nesportovního chování a výtržnictví zejména mezi diváky. Úþelem trestu je snaha o zlepšení
organizace poĜadatelské služby, lepšího zajištČní a zabezpeþení soutČží. PochopitelnČ se zde jedná i
o postih sportovní.
PodmínČný odklad je vhodné použít v ménČ závažných pĜípadech, kdy toto opatĜení zavazuje
poĜadatele uþinit takové kroky, aby bylo zamezeno závažným nesportovním projevĤm a souþasnČ
je i vážným varováním pro neukáznČné pĜíznivce družstva.
þlánek 10
Vylouþení závodníka - družstva ze soutČže
Trest vylouþení závodníka, þi družstva ze soutČže lze ukládat pouze ve vynímeþných pĜípadech za
zvlášĢ závažná provinČní, zejména pĜi narušení regulérnosti soutČže. Vylouþené družstvo lze
pĜeĜadit do nižší soutČže, nejvýše o jeden stupeĖ.
Vylouþení družstva ze soutČže je možno použít pouze za zvlášĢ závažná provinČní, zejména v
pĜípadech, kdy porušení norem ve svých dĤsledcích ovlivnilo, nebo narušilo regulérnost soutČže.
Vzhledem k tomu, že svými dĤsledky vylouþení družstva ze soutČže postihuje i ty pĜíslušníky
družstva, kteĜí se na disciplinárním provinČní nepodíleli, je pĜeĜazení družstva do nižší soutČže o
jeden stupeĖ dostaþujícím trestem vystihujícím jeho podstatu = vylouþení, tj. sestup družstva z
pĜíslušné soutČže.
III Disciplinární orgány
þlánek 11
Disciplinární orgány
Jedinými disciplinárními orgány v ýSKe jsou disciplinární komise (dále jen DK). DK pro své
soutČže ustanovují ýSKe a orgány Ĝídící nižší soutČže.
þlánek 12
PĤsobnost disciplinárních komisí
DK projednávají všechna disciplinární provinČní v ýSKe (viz. þl. 2 tohoto Dě) Jiné svazové
orgány (výkonné výbory, odborné komise, výbory TJ, oddílĤ þi klubu a pod.) nemohou
disciplinární tresty ukládat ani mČnit.
V tak závažné þinnosti, jakou disciplinární práce nespornČ je, je nutné vycházet jednak z pĜesných
norem a v návaznosti na tuto skuteþnost je dĤležité, aby tuto þinnost provádČl odborný disciplinární
orgán, který má teoretické i praktické znalosti disciplinární praxe. Z tohoto dĤvodu jsou v Dě jako
jediný disciplinární orgán urþeny disciplinární komise a je stanoveno, že jiné orgány ýSKe
nemohou disciplinární tresty ukládat ani mČnit. Toto ustanovení se samozĜejmČ netýká odvolacích
komisi všech stupĖĤ (viz.þl. 24 až 28 tohoto Dě).
þlánek 13
Pravomoc disciplinárních komisí
1.) Do pravomoci jednotlivých DK náleží :
a) DK ýSKe
- provinČní jednotlivcĤ a kolektivĤ pĤsobících v I. (extra) a ve II. (národní) celostátní lize a v I. lize
žen.
- provinČní jednotlivcĤ a kolektivĤ v souvislosti se státní reprezentací ýeské
republiky

- provinČní jednotlivcĤ na soutČžích národních pohárĤ (NP), velkých cen (VC) a mistrovských,
postupových a nepostupových soutČží.
- provinČní funkcionáĜĤ, orgánĤ a dalších zúþastČných osob na akcích ) , jednáních a ostatních
þinnostech spojených s þinností ýSKe.
d) DK zĜízené jinými orgány ýSKe projednávají provinČní jednotlivcĤ a kolektivĤ pĤsobících v
soutČžích Ĝízených tČmito orgány.
c) dojde-li k provinČní pĜi mezinárodních zápasech (utkáních) konaných v tuzemsku ze strany
cizince, postoupí pĜíslušná DK neprodlenČ materiál DK ýSKe, která toto oznámí zahraniþnímu
Ĝídícímu orgánu pĜíslušného svazu.
2.) Mohou-li jednotlivci pĤsobit ve více soutČžích Ĝízenými rĤznými orgány, náleží všechna
provinČní do pravomoci té DK, která je kompetentní pro vyšší soutČž. Toto ustanovení platí pro
závodníky, rozhodþí, delegáty a jiné funkcionáĜe.
PĜíslušnost DK vyšší soutČže je dána zaĜazením provinilce na soupisku závodníkĤ, doklady a listiny
rozhodþích a podobné dokumenty stanovené normami, nebo Ĝídícími orgány soutČží.
3.) PĜi provinČních v pĜestupním Ĝízení náleží všechna provinČní do pravomoci DK, která je
pĜíslušná dle regionálního svazu a to tam, kde bylo projednáno pĜestupní Ĝízení.
4.) Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. þervenec každého roku. K
30. þervnu každého roku uzavĜou všechny DK materiály postupujících, sestupujících družstev a
provinilých jednotlivcĤ a zašlou je pĜíslušné DK tak, aby je mČla k dispozici pĜed zahájením nové
soutČže.
Pravomoc jednotlivých disciplinárních komisí je v podstatČ vymezena strukturou soutČží. To
znamená, že disciplinární komise projednává všechna provinČní, kterých se dopustili jednotlivci a
družstva zaĜazeni do pĜíslušné soutČže. V tČchto pĜípadech není rozhodující, zda k provinČní došlo
v soutČžích postupových, mistrovských, pĜátelských þi mezinárodních. DK projednává rovnČž
provinČní tČchto jednotlivcĤ, družstev a jejich pĜíslušníkĤ, kterých se dopustili v pĜímé souvislosti
se svým postavením v kolektivu družstva (napĜ. chování, jednání a vystupování pĜed utkáním, po
utkání apod.). Dále do její pravomoci náleží všechna porušení norem v souvislosti s organizací a
prĤbČhem utkání (napĜ. chování divákĤ, þinnost poĜadatelské služby, ekonomické náležitosti a
pĜípadná porušení norem rozhodþími, zkušebními komisaĜi, delegáty a technickými instruktory).
Stanovení pravomoci obsazené v odst. 2 je dĤležité nejenom z dĤvodu uplatĖování Dě, ale i
z dĤvodu maximálnČ objektivního posouzení profilu morálky karatisty a sportovce. Z tohoto
hlediska je nutné, aby všechna jeho provinČní posuzovala ta DK, do jejíž kompetence patĜí svým
zaĜazením do pĜíslušné soutČže. Z hlediska rĤznorodosti oznaþení a názoru dokumentĤ v
jednotlivých soutČžích, používá Dě termínu „podobné dokumenty stanovené normami, nebo
Ĝídícími orgány“, þímž se rozumí obdoba soupisek, listin rozhodþích a podobnČ.
Ustanovení odst. 3 logicky vyplývá z principu, že pravomoc DK navazuje na kompetenci
regionální DK (krajských a ostatních svazĤ sdružených v ýSKe), která pĜestup projednává, tzn. že
pĜípadné disciplinární provinČní v pĜestupním Ĝízení jsou projednávána na stejném stupni Ĝídícího
orgánu ýSKe. V pĜípadČ neshod, þi sporu mezi regionálními DK Ĝeší potom pĜípadná provinČní DK
ýSKe, tj. nadĜízená - vyšší složka.
Termín 1. þervence v odst. 4 je stanoven vzhledem na ukonþení soutČží. V pĜípadČ pĜestupu platí
nová kompetence DK dnem právoplatného rozhodnutí v pĜestupním Ĝízení.
IV
Postup v disciplinárním Ĝízení
þlánek 14
Zahájení disciplinárního Ĝízení

1.) DK zahájí disciplinární Ĝízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávnČné dĤvody.
PodmČtem k zahájení disciplinárního Ĝízení je zpravidla :
- zápis ze soutČže (utkání - zápasu)
- zpráva delegáta ýSKe (soutČže, utkání) - vlastní zjištČní DK
- písemná zpráva þlena Ĝídícího orgánu, nebo jeho odborné komise
- písemné oznámení výboru oddílu, klubu, školy, þi tČlovýchovné jednoty
- písemná zpráva vedoucího zahraniþní výpravy
2.) Zjistí-li DK, že projednání provinČní je v kompetenci jiné DK, neprodlenČ jí postoupí všechny
materiály pĜípadu.
3.) O podnČtech k zahájení disciplinárního Ĝízení rozhoduje DK bez zbyteþných odkladĤ.
4.) Disciplinární Ĝízení nelze zahájit, jestliže od provinČní uplynula doba delší než jeden rok.
V þl 14 jsou jasnČ vymezeny podnČty k zahájení disciplinárního Ĝízení. Ostatní podnČty nejsou
objektivním stanoviskem. Disciplinární komise musí v praxi vycházet z odborných podkladĤ
delegovaných zástupcĤ orgánĤ ýSKe, pĜípadnČ dalších pĜítomných, pĜíslušných funkcionáĜĤ.
Podkladem pro zahájení disciplinárního Ĝízení je však pĜedevším zápis hlavního rozhodþího
(rozhodþích), þi Ĝeditele soutČže o utkání, jehož nedílnou souþástí je podpis kauþe - vedoucího
družstva (závodníka), kde vyjadĜuje souhlas s totožností napomínaných, þi diskvalifikovaných
závodníkĤ a charakterem jejich pĜestupkĤ, pĜípadnČ uplatnČné námitky. V pĜípadČ pĜítomnosti
delegáta svazu musí DK pĜihlédnout i k jeho zprávČ.
DK muže zahájit Ĝízem i na základČ písemného oznámení þlena Ĝídícího orgánu ýSKe, nebo jeho
odborné komise. Vzhledem k tomu, že výbory oddílĤ nejsou disciplinárními orgány, musí pĜípadná
provinČní oznámit pĜíslušné DK. Toto ustanovení platí i pĜi provinČních v zahraniþí.
Promlþecí lhĤta v délce 1 roku je stanovena s ohledem na to, že pozdČjší trest již nesplĖuje
represivní ani preventivní úþel.
þlánek 15
PrĤbČh disciplinárního Ĝízení
1 ) DK postupuje v disciplinárním Ĝízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnČní pĜípadu.
2.) K Ĝádnému objasnČní okolností provinČní je DK oprávnČna pĜizvat k jednání osoby, které
mohou sdČlit dĤležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, þi jiné dĤkazní materiály.
Úhrada nákladĤ pro svČdky se provede z prostĜedkĤ orgánu ýSKe, nebo z prostĜedkĤ TJ, oddílu,
klubu ..., jehož je provinilý þlenem. O zpĤsobu úhrady rozhodne DK. Pro úhradu nákladĤ platí
obdobnČ ustanovení þl. 6 tohoto Dě.
þlánek 16
Úþast provinilce
1.) Provinilec je povinen se disciplinárního Ĝízení úþastnit, nebo mĤže své vyjádĜení uþinit písemnČ
s výslovným souhlasem k projednání provinČní bez jeho úþasti. Bez písemného vyjádĜení, nebo
úþasti provinilce nebude DK pĜípad projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez Ĝádné omluvy na
zasedání DK do 14 dnĤ, bude pĜípad projednán bez jeho úþasti. V pĜípadČ pĜedvolání provinilce
disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního Ĝízení zúþastnit. Za úþast
provinilce odpovídá výbor TJ, oddílu, klubu ....
2.) Byl-li závodník diskvalifikován, þi vylouþen ze soutČže, bylo-li to uvedeno v zápise o utkání
(zápase) a oznámeno kauþovi (trenérovi - ved. družstva), je tím závodník vyrozumČn o tom, že se
jeho provinČní bude projednávat na nejbližším zasedání DK (tj. do 14 dnĤ po soutČži). Dostaví-li se
závodník na zasedání DK a tato nemĤže z jakýchkoliv dĤvodĤ pĜípad projednat, budou cestovní
výlohy hráþe na toto zasedání uhrazeny z prostĜedkĤ Ĝídícího orgánu ýSKe.

3.) TJ (oddíl, klub, škola, kolektiv atd.), jehož je provinilý þlenem, mĤže DK zaslat své stanovisko
k provinČní a výši trestu.
4 ) Vyžaduje-li to povaha provinČní, pĜizve DK k projednání pĜípadu odpovČdné funkcionáĜe TJ,
oddílu, klubu ... Za úþast všech pozvaných odpovídá výbor TJ, oddílu, klubu ... NemĤže-li DK
pĜípad projednat z objektivních, dĤvodĤ, hradí cestovní výlohy pozvaných funkcionáĜĤ pĜíslušný
Ĝídící orgán ýSKe.
V odst. 1 je umožnČno provinilci, aby se jednání DK osobnČ úþastnil a mČl tak možnost se k obsahu
jednání vyjádĜit. Výjimku z tohoto práva provinilce lze možno uþinit jen tehdy, že s neúþastí pĜi
projednávání souhlasí a tento souhlas sdČlí písemnČ.
K zachovaní objektivity disciplinárního Ĝízení a uplatĖování preventivní þinnosti disciplinárních
orgánĤ je nezbytné, aby jedna z forem úþasti provinilce (osobnČ, nebo písemné vyjádĜení) byla
dodržena. Z uvedených dĤvodĤ nesmí bez splnČní této podmínky disciplinární komise pĜípad
projednat. Avšak dle ust. þl. 15 DK projedná po lhĤtČ 14-ti dní daný pĜípad i bez uvedených
náležitostí.
Aby mohla DK objektivnČ posuzovat konkrétní pĜípady, k þemuž musí mít k dispozici potĜebné
podklady na zahájení disciplinárního Ĝízení (zápis rozhodþích, zpráva delegáta atd.), proto je dána
lhĤta 14-ti dní po soutČži. PĜesto se mohou stát pĜípady, kdy DK nemá z rĤzných dĤvodĤ ještČ
potĜebné materiály. V takovém pĜípadČ jsou pak doložené náklady všech úþastníkĤ disciplinárního
Ĝízení hrazeny z prostĜedkĤ Ĝídícího orgánu ýSKe.
Ustanovení odst. 4 použije Dě ve všech pĜípadech, kdy okolnosti provinČní vyžadují úþast dalších
osob (svČdkĤ, funkcionáĜĤ a pod.), nebo použití písemných podkladĤ (þl 15, odst. 2). PĜedmČtná
ustanovení zde Ĝeší i otázky úhrady finanþních nákladĤ na úþast pĜi disciplinárním Ĝízení.
þlánek 17
Zastavení závodní þinnosti v prĤbČhu disciplinárního Ĝízení
l.) Byl-li závodník ze soutČže vylouþen, má okamžitČ zastavenou závodní þinnost. Zastavení
závodní þinnosti platí i tehdy, kdy je závodník po soutČži (zápase) v zápise o utkání a je na pokyn
delegáta (hl. rozhodþího) uvedeno, že se hráþ dopustil takového provinČní, za které by mČl být
vylouþen. Orgány Ĝídící jednotlivé soutČže mohou rozhodnout o tom, že v takových pĜípadech
mohou hl. rozhodþí zadržet závodníkovi jeho prĤkaz.
2.) Okamžité zastavení þinnosti neplatí, byl-li hráþ vylouþen v mezistátních, nebo mezinárodních
soutČžích (utkáních) konajících se v tuzemsku i v zahraniþí.
3.) Závodník, který se bez Ĝádné omluvy nedostaví k reprezentaþnímu, pĜípravnému, nebo
výbČrovému soustĜedČní (utkání), má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou
závodní þinnost až do vyšetĜení pĜípadu.
V odst. 1 je uplatnČna všeobecnČ platná zásada, že po diskvalifikaci, nebo po odebrání registr.
prĤkazu má postižený závodník s okamžitou platností zastavenou þinnost až do rozhodnutí
disciplinární komise s vyjímkami uvedenými v odst. 2.
Odst. Ĝeší pĜípady pĜestupkĤ závodníkĤ v mezinárodním styku. Vzhledem k tomu, že se pĜevážnČ
jedná o pĜátelská, nebo turnajová utkání, nemá disciplinární komise k dispozici oficiální podklady
potĜebné k objektivnímu posouzení pĜedmČtného provinČní, a proto je stanoveno, že je podkladem
pro zahájení disciplinárního Ĝízení i zpráva vedoucího zahraniþní výpravy. (viz þl. 14 odst.l).
þlánek 18
ZávČr disciplinárního Ĝízení
1) Po dostateþném objasnČní všech okolností provinČní rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto
Dě v pĜípadČ, že k provinČní došlo, nebo disciplinární Ĝízení zastaví v pĜípadČ, že k provinČní
nedošlo. S ohledem na charakter provinČní a osobu provinilce mĤže DK též od potrestání upustit.

2.) Rozhodnutí DK musí obsahovat.
- pĜesný druh trestu a jednoznaþný þasový údaj o jeho trvání - charakteristiku provinČní, za které
byl trest uložen
- pouþení o možnostech odvolání.
3.) Byl-li uložen trest zastavení závodní þinnosti, nebo zákazu výkonu funkce za takové provinČní,
které vyžaduje uplatnČní tohoto postihu i v jiném sportovním odvČtví, oznámí tuto skuteþnost
pĜíslušnému Ĝídícímu orgánu soutČží tohoto sportu.
DK musí v prĤbČhu disciplinárního Ĝízení zjistit skuteþný stav projednávané vČci a všechny
okolnosti disciplinárního provinČní. Rozhodnutí o potrestání uþiní teprve tehdy, když je
nepochybnČ pĜesvČdþena, že k provinČní došlo. Pokud DK v prĤbČhu Ĝízení zjistí, ze k pĜestupku
nedošlo, disciplinární projednávání zastaví. V ojedinČlých pĜípadech muže DK od potrestání upustit
i v pĜípadech: kdy sice bylo provinČní zjištČno, ale okolnosti pĜestupku nebo chovaní provinilce
skýtají výjimeþnČ polehþující okolnosti.
Odst. 2 stanoví všechny náležitosti, které musí obsahovat rozhodnutí disciplinárního orgánu:
a) jaký trest byl provinilci uložen (napĜ. zastavení þinnosti, zákaz výkonu funkce a pod.), kterých
funkcí nebo þinností se trest týká (napĜ. zákazu vedení konkrétního družstva jednotlivcĤ pĜi
soutČžích, zastavení þinnosti na 4 soutČže a pod.) a u kolektivních trestĤ, na které subjekty se trest
vztahuje (napĜ. zákaz poĜádání soutČže žactva a pod.).
b) u trestĤ na þasové období pĜesné datum zaþátku a ukonþení trestu (napĜ. zákaz výkonu
zkušebního komisaĜe, nebo rozhodþího od 26.9.1994 do 30.10.1994 vþetnČ) a u trestĤ na poþet
soutČžních pĜesné datum od které se pĜíslušný poþet soutČží (zápasĤ) poþítá (napĜ. zastavení
þinnosti na 2 soutČžní utkání 1.(extra) ligy od 5.9.1994). Pozor, nelze stanovit trest na poþet
soutČžních utkání na jednotlivá kola pĜíslušné soutČže z dĤvodu pĜípadného se nekonání. MĤže to
zpĤsobit nejasnosti, kdy má závodník zastavenou þinnost a kdy mĤže zápasit.
c) za co byl závodník potrestán, tzn. pĜesné oznaþení jednání provinilce, které je považováno za
disciplinární provinČní (viz odvolací Ĝízení a ustanovení þl. 21, odst. 3 tohoto Dě), pĜípadnČ na
základČ jakých podkladĤ dospČla DK k pĜesvČdþení, že k provinČní došlo a k jakým polehþujícím,
þi pĜitČžujícím okolnostem pĜi uložení trestu pĜihlížela.
d) pouþení o odvolání, ve kterém potrestanému sdČlí zejména ke komu a v jaké lhĤtČ mĤže
odvolání podat, pĜípadnČ jakou formou a upozorní na stanovenou výši odvolacího poplatku. Tresty
ukládané podle tohoto Dě platí pouze pro ýSKe a všechny ostatní složky k nČmu podĜízené a
pĜidružené. Zjistí-li DK, že provinČní je takového charakteru, že by potrestaný nemČl provádČt
sportovní þinnost ani v jiném sportovním odvČtví, postoupí po rozhodnutí o potrestání potĜebné
podklady pĜíslušným disciplinárním orgánĤm jiných sportovních svazĤ, nebo organizací.
Rozhodnutí v jiném sportovním odvČtví je však plnČ v pravomoci tČchto orgánu.
þlánek 19
Úþinnost disciplinárních trestĤ
l.) Úþinnost disciplinárních trestĤ zaþíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.
2.) Byla-li závodníkovi zastavena závodní þinnost pĜed zahájením disciplinárního Ĝízení (viz þl. 17
odst. 1 a 2 tohoto Dě), zaþíná úþinnost trestu dnem zastavení þinnosti.
3.) Tresty za provinČní v pĜestupním Ĝízení se ukládají s úþinností od data zaþátku pĜestupního
Ĝízení.
Z ustanovení odst. 1 vyplývá, že nelze v žádném pĜípadČ potrestat provinilce se zpČtnou platností, a
to ani v tČch pĜípadech, kdy bylo provinČní zjištČno pozdČji.
Úþinnost trestu v Dě je jednoznaþnČ stanovena.
Odst. 2 stanoví, že v pĜípadech, kdy má provinilec zastavenou þinnost již pĜed projednáním v DK,
ukládá se trest od data zastavení þinnosti, a to z toho dĤvodu, že již pĜed disciplinárním Ĝízením
nemohl sportovní þinnost vykonávat.

PĜi ukládání trestĤ podle odst. 3 je DK povinna pĜezkoumat, zda závodník v uvedené dobČ
nestartoval. Ve vyjímeþných pĜípadech je možno použít i písemné prohlášení závodníka, nebo
odpovČdného funkcionáĜe oddílu, že závodník od zaþátku pĜestupního Ĝízení v žádném zápase
nenastoupil. Zjistí-li DK dodateþnČ nepravdivost tohoto prohlášení, budou viníci potrestáni dle
pĜíslušných þlánkĤ pĜílohy tohoto Dě.
þlánek 20
Dokumentace disciplinárního Ĝízení
1.) Z jednání DK se poĜizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o prĤbČhu a závČrech
disciplinárního Ĝízení. Zápis podepisuje pĜedseda DK, nebo jím zmocnČný zástupce.
2.) O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemnČ TJ, oddíl, klub, školu ... jehož je provinilec þlenem.
Je-li provinilec, nebo zástupce TJ, oddílu, klubu ... jednání DK pĜítomen, mĤže být rozhodnutí DK
vyhlášeno ústnČ.
Pod pojmem „podstatné údaje“ se rozumí výpovČdi provinilce, funkcionáĜĤ, pĜípadných svČdku a
podobnČ. K zajištČní prĤkaznosti výpovČdi má DK právo nechat výpovČć v zápise ovČĜit
vlastnoruþním podpisem pĜíslušné osoby. Zápis dále musí obsahovat pĜesné rozhodnutí DK (viz þl.
18 Dě ýSKe).
Jak je v odst. 2 uvedeno, nemusí DK, je-li potrestaný jednání pĜítomen zasílat písemné rozhodnutí.
Požádá-li potrestaný o písemné vyrozumČní i v pĜípadČ osobní pĜítomnosti, mĤže mu DK (zvláštČ v
závažnČjších pĜípadech a pĜi vyšších trestech) vyhovČt. ZároveĖ však stanoví, že i v tomto pĜípadČ
zaþíná lhĤta pro odvolání dnem ústního vyhlášení rozhodnutí DK.
V
Zásady pro ukládání disciplinárních trestĤ
þlánek 21
Ukládání trestĤ
1.) Projednává-li DK souþasnČ více disciplinárních provinČní, vysloví trest za provinČní
nejzávaznČjší a k ostatním pĜihlédne jako k pĜitČžující okolnosti.
2.) Za jedno provinČní je možno uložit i více trestĤ, pokud to jejich povaha nevyluþuje.
3.) Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinČní pĜíslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek
vést další disciplinární Ĝízení.
Odst. 2 stanoví zásadu, že DK mĤže uložit i více trestĤ (napĜ. zákaz poĜádání soutČží a pokuta,
zastavení þinnosti a pokuta apod.). Nelze však ukládat soubČžnČ tresty, jejichž povaha to
nedovoluje (napĜ. dĤtka a zastavení þinnosti, zákaz výkonu funkce a pokuta a pod.).
Odst. 3 se plnČ vztahuje na jednání všech disciplinárních orgánĤ ýSKe a plnČ respektuje zásadu, že
za jedno provinČní nelze trestat vícekrát.
V pĜípadČ provinČní, které splĖuje podstatu trestního þinu je nutno posuzovat obdobnČ jako v
ostatních pĜípadech. Disciplinární trest pochopitelnČ nezbavuje potrestaného pĜípadné trestní
odpovČdnosti a na stranČ druhé v pĜípadČ, kdy soudní postih bude z hlediska potĜeb ýSKe
nedostaþující (napĜ. neĜeší otázku zákazu þinnosti v ýSKe, závodní þinnosti a pod.) mĤže být proti
provinilci zahájeno disciplinární Ĝízení.
þlánek 22
Polehþující okolnosti
PĜi ukládání trestu považují DK za polehþující okolnosti zejména to, že provinilý:
- byl vyprovokován
- pĜed provinČním se ĜádnČ choval
- nahradil dobrovolnČ škodu, kterou svým þinem zpĤsobil

- projevil upĜímnou lítost
- sám oznámil provinČní, kterého se dopustil
- napomáhal úþinnČ pĜi objasĖování svého provinČní.
þlánek 23
PĜitČžující okolnosti
PĜi ukládání trestu považují DK za pĜitČžující okolnosti zejména to, že provinilý:
- se dopustil provinČní surovým zpĤsobem, zákeĜnČ nebo lstivČ
- se dopustil provinČní jako funkcionáĜ
- svedl k provinČní jiného
- se dopustil více provinČní
- se dopustil provinČní, aþkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárnČ potrestán
- svým jednáním ovlivnil regulérnost soutČže.
V pĜedchozích þláncích jsou uvedeny pĜíklad polehþujících (þl. 22) pĜitČžujících (þl. 23) okolností,
které mají vliv na druh a výši trestu. DK však pĜihlíží i k dalším skuteþnostem, které k provinČní
vedly, a k celkovému morálnímu profilu provinilce. V žádném pĜípadČ však nelze uložit trest pod
spodní a nad horní hranici rozpČtí trestĤ uvedeného v pĜíkladových sazebnících pĜílohy tohoto Dě.
VI
Odvolání
þlánek 24
Odvolací orgány
1.) Proti rozhodnutí DK mĤže provinilec podat odvolání. Odvolat se mĤže jen ten, kdo byl
potrestán. Za jednotlivce nemĤže podat odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestáno družstvo,
mĤže podat odvolání kterýkoliv jeho þlen. V pĜípadČ potrestání TJ, oddílu, klubu ... se mĤže
odvolat pouze pĜíslušný orgán (výbor, správní rada, apod.).
2.) O odvolání rozhodují odvolací orgány podle stanov ýSKe (výkonný výbor). Je nutné, aby
odvolání podával pouze provinilec, to znamená že za jednotlivce nemĤže podat odvolání kolektivní
orgán ani oddílový funkcionáĜ, nebo trenér. PĜi potrestání kolektivĤ mohou podat odvolání subjekty
uvedené v odst. 2, a to z toho dĤvodu, že kolektivní trest má bezprostĜední dopad na každého jeho
þlena (i v pĜípadČ, že se na provinČní pĜímo nepodílel). PĜi potrestání celého oddílu však není
úþelné umožnit podání odvolání kterémukoliv jeho þlenu, ale odvolání musí být výsledkem
kolektivního posouzení výborem.
þlánek 25
Podání odvolání
1 ) Odvolání podává potrestaný písemnČ do 15-ti dnĤ ode dne oznámení, nebo doruþení rozhodnutí
DK k pĜíslušnému odvolacímu orgánu.
2.) Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla potrestání.
3.) DK zašle neprodlenČ všechny písemné doklady a své stanovisko pĜíslušnému odvolacímu
orgánu.
4.) Odvolání nemá v žádném pĜípadČ odkladný úþinek.
5.) Souþástí odvolání je odvolací poplatek ve výši :
- odvolání proti rozhodnutí DK ýSKe pro profesionály vedené u ýSKe (závodníci, funkcionáĜi
apod.) 500,- Kþ. "
- odvolání proti rozhodnutí DK ýSKe pro soutČže poĜádané ýSKe 300,- Kþ.
- odvolání proti rozhodnutí ostatních DK 100; Kþ.
Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže odvolávací orgán zruší rozhodnutí DK. Odvolání musí být
podáno písemnČ nejpozdČji do 15-ti dnĤ ode dne oznámení, nebo doruþení rozhodnutí

disciplinárního orgánu. Tato lhĤta zaþíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo provinilci
rozhodnutí ústnČ oznámeno na zasedání DK, nebo kdy mu bylo doruþeno písemné rozhodnutí.
V odst 4 je uvedeno, že „odvolání nemá v žádném pĜípadČ odkladný úþinek„ = v období do
rozhodnutí odvolacího orgánu platí v plném rozsahu opatĜení, které bylo pĜijato disciplinárním
orgánem v první instanci, a to vþetnČ finanþních postihĤ a poplatkĤ, kde je tĜeba i v pĜípadČ podání
odvolání respektovat lhĤtu pro jejich uhrazení stanovenou v þlánku 6 tohoto Dě
þlánek 26
Projednání odvolání
1.) Odvolávací orgán projednává odvolání neprodlenČ, nejdéle do jednoho mČsíce. 2.) Odvolávací
orgán pĜezkoumá postup a rozhodnutí DK. Vychází pĜitom z materiálĤ disciplinárního Ĝízení, které
v pĜípadČ potĜeby doplní vlastním šetĜením.
3.) Potrestaný má právo se jednání odvolávacího orgánu zúþastnit.
þlánek 27
Rozhodování v odvolacím Ĝízení
1.) Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opoždČnČ nebo osobou, která není k jeho podání
oprávnČna. Odvolání mĤže zamítnout i tehdy, není-li pĜedložen doklad o zaplacení odvolávacího
poplatku.
2.) Odvolávací orgán potvrdí rozhodnutí DK, dojde-li k závČru, že její rozhodnutí je odĤvodnČné a
správné
3.) Odvolací orgán zruší rozhodnutí DK, dojde-li k závČru, ze nešlo o disciplinární provinČní.
4.) Odvolací orgán zmČní rozhodnutí DK, dojde-li k závČru, že mČl být uložen jiný trest.
5.) Rozhodnutí odvolávacího orgánu je koneþné a nelze se proti nČmu dále odvolat.
Odst. 1 až 4 stanoví taxativnČ možné rozhodnutí odvolávacího orgán. Jiná rozhodnutí vedená v
pĜedmČtném þlánku nemĤže odvolávací orgán uþinit.
V odst. 1 jsou taxativnČ uvedeny dva dĤvody pro zamítnutí odvolání, a to nedodržení lhĤt pro jeho
podání a podání odvolání neoprávnČným subjektem (viz. komentáĜ k þl 24). V pĜípadech, kdy není
splnČna náležitost odvolávacího poplatku, záleží na rozhodnutí odvolávacího orgánu zda odvolání z
tohoto dĤvodu zamítne, nebo odvolání projedná s tím, že bude poplatek uhrazen v prĤbČhu
odvolacího Ĝízení.
Pod pojmem jiný trest ve smyslu odst.4 mĤže odvolávací orgán použít nejen jiný druh trestu, ale
zmČnit i výši uloženého trestu.
þlánek 28
Dokumentace odvolacího Ĝízení
O poĜizování zápisu z jednání odvolacího orgánu a o oznámení a doruþování jeho rozhodnutí platí
obdobnČ ustanovení þl. 20 tohoto Dě.
VII Zvláštní ustanovení
þlánek 29
Poplatek z disciplinárního Ĝízení
1.) Za projednání každého disciplinárního provinČní se stanoví povinnost uhradit náklady
disciplinárního Ĝízení.
2.) Pro jednotlivé soutČže je výše poplatku stanovena takto :
- u I. a II. ligy družstev, postupových, NP a mistrovských soutČžích 1.000,- Kþ
- u nár. ligy dorostu, postupových a mistrovských soutČží dorostu 500,- Kþ
- u nižších a ostatních soutČží 100,- až 300,- Kþ

3.) PĜíslušný poplatek musí být zaplacen pĜi disciplinárním Ĝízení podle þl 17 odst. 1 a 4 do dne
projednávání v DK. Doklad o zaplacení musí být pĜíslušné DK pĜedložen pĜed zahájením jednání.
Není-li doklad pĜedložen, DK pĜípad neprojedná. Nebude-li doklad pĜedložen do 14-ti dnĤ, bude
pĜípad projednán s vyvozením disciplinárních opatĜení vĤþi mateĜskému oddílu, TJ, klubu a pod.,
který za úhradu poplatku odpovídá.
4.) Ustanovení odst. 1 až 3 se vztahují i na projednání napomínání závodníkĤ.
5.) V ostatních disciplinárních Ĝízeních rozhodne o úhradČ stanovených poplatkĤ DK.
Odst. 1 až 4 se týkají poplatkĤ pĜi vylouþení, nebo opakovaném napomínání závodníkĤ za hrubé
pĜestupky. Ve všech ostatních pĜípadech rozhodne o pĜípadném zaplacení poplatku DK (není
považováno za úþelné stanovení poplatku soubČžnČ s uložením penČžité pokuty jednotlivci i
kolektivu). Pokud DK stanoví povinnost poplatek uhradit, poþítá se lhĤta pro zaplacení poplatku od
rozhodnutí (písemné vyrozumČní) disciplinárního orgánu.
þlánek 30
Záznamy trestĤ Tresty uložené v DK se zaznamenávají :
- závodníkĤm trenérĤm, funkcionáĜĤm a rozhodþím do prĤkazu opravĖujících k soutČžím, nebo
výkonu funkce, pokud k takovým záznamĤm je upraven.
- oddílĤm a družstvĤm do evidenþní karty TJ, oddílu (klubu), která by byla za tímto úþelem
sjednána.
Záznam trestu je oprávnČna provést pouze pĜíslušná DK. Pokud není registraþní prĤkaz závodníka
k záznamu trestu upraven, stvrzuje kauþ (vedoucí) družstva svým podpisem, že nastoupivší
závodníci nemají disciplinárnČ pozastavenou þinnost.
Zachování jednotnosti záznamĤ trestĤ do prĤkazĤ a prevence pĜed možnými nepĜesnostmi
vyžaduje, aby záznamy všech trestĤ provádČla výhradnČ pĜíslušná DK.
þlánek 31
ZmČny trestu
1.) Po vykonání nejménČ poloviny trestu zastavení závodní þinnosti zákazu výkonu funkce a
zákazu poĜádání soutČží lze na základČ žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, pĜípadnČ
podmínČnČ odložit na zkušební dobu od tĜí mČsícĤ do jednoho roku.
2 ) O zmČnČ trestu rozhodu,je orgán, který o nČm rozhodl s koneþnou platností (DK nebo odvolací
orgán).
Aby disciplinární trest pĤsobil výchovnČ, musí splĖovat nejen represivní, ale i preventivní funkci. Z
tohoto titulu poskytuje þlánek 31 možnost po uplynutí nejménČ poloviny trestu jeho zbytek
provinilci prominout, nebo podmínČnČ odložit na urþitou dobu.
Je potĜebné posuzovat žádosti o prominutí zbytku trestu dĤkladnČ, uvážlivČ a s pĜihlédnutím k
charakteru pĜestupku, dosavadní þinnosti provinilce a k výši uloženého trestu. Na tomto základČ
pak uplatĖovat právo prominutí, nebo podmínČného odložení zbytku trestu pouze ve vyjímeþných
pĜípadech.
O všech zmČnách trestĤ podle tohoto þlánku rozhodují výhradnČ DK, které trest uložily. Pouze v
pĜípadech, kdy bylo dáno odvolání, provádí pĜípadnou zmČnu trestu pĜíslušný odvolací organ.
VIII ZávČreþná ustanovení
þlánek 32
Tento Dě ýSKe byl schválen parlamentem tohoto svazu dne 10. l2. 199d a nabývá úþinnosti dnem
l. 1. 1995.

þlánek 33
K výkladu ustanovení tohoto Dě je oprávnČna výhradnČ disciplinární komise ýSKe a ost. boj.
umČní.
Vypracoval: J.Hudský, Mgr. P. Dolejš, P. Krátký
Konzultováno právními zástupci firmy B.A.K.

