
Disciplinární ád eského svazu karate 

Slovo úvodem. 

Publikace Disciplinární ád eského svazu karate a ostatních bojových um ní s komentá em pat í
do ady norem SKe které si dávají za cíl poskytnout odborník m i p íznivc m komplexní 
informaci o konkrétní problematice v SKe. Disciplinární praxe na všech úrovních je velmi 
specifickou a náro nou inností, ve které jsou velmi asto nastolovány neopakovatelné situace a 
problémy. Je v zájmu celého karatistickeho d ní, aby disciplinární provin ní, pokud se vyskytnou, 
byly ešeny objektivn  a podle zákon  a norem platných v SKe. Jsme p esv d eni, že i tato
publikace m že výrazn  p isp t ke kvalifikovanému posuzování a rozhodování v disciplinárním 
ízení. Karate jako istý, korektní a krásný sport si to jist  zaslouží. 



I.
Úvodní ustanovení 

lánek 1 
P sobnost disciplinárního ádu

1.) Podle tohoto Disciplinárního ádu eského svazu karate(dále jen "D SKe") se projednávají 
všechna disciplinární provin ní v SKe, tj. všechna provin ní ú astník  sout ží karate (a ostatních 
sout ží, zkoušek a seminá ) organizovaných kteroukoliv složkou SKe a to bez ohledu na to, zda 
je provinilý len n které z organizací sdružených v SKe, i nikoliv. Tresty uložené 
disciplinárními orgány podle tohoto D SKe mají platnost pro všechny sout že a utkání 
po ádaných SKe.
2.) Podle tohoto D SKe se projednávají i všechna provin ní v související s p ípravou a 
organizací sout ží SKe, zejména v tréninkovém procesu, p i zájezdech a soust ed ních, v 
p estupním ízení, p i uzavírání smluv apod. 
3.) Podle tohoto D SKe se projednávají i všechna provin ní v reprezentaci a mezinárodním 
styku v tuzemsku i v zahrani í.

D SKe se vztahuje na všechna disciplinární provin ní v eské republice. ešení disciplinárních 
otázek v SKe vychází z jednotných princip , podle nichž se posuzuje podstata disciplinárních 
p estupk , ídí zp sob jejich projednání, ukládání trest  a další metody disciplinárního ízení. D

SKe má z uvedených d vod  všeobecnou návaznost, vyjad uje obecná pravidla disciplinárního 
ízení a vztahuje se na všechny ú astníky sout ží po ádaných SKe. Tato zásada platí i pro 

subjekty, které nejsou leny organizací sdružených v SKe. V praxi to znamená, že platí tento D  i 
pro všechny leny oddíl , klub , jednooborových t lovýchovných jednot, soukromých škol i pro 
všechny ostatní ú astníky sout ží, kte í nejsou v uvedených organiza ních seskupeních 
organizováni.
Vzhledem k tomu, že v sou asném období mají územní orgány SKe širší pravomoci pro ízení 
jejich sout ží, bylo nezbytné pro zachování principu, že uložený trest musí být v každém p ípad
vykonán, zakotvit zásadu, že zastavení innosti se vztahuje na všechny sout že a utkání v R bez 
ohledu na to, kdo p íslušnou sout ž ídí.
Odst. 2 a 3 zd raz ují, že se D , nevztahuje pouze na provin ní p i vlastních utkáních, ale 
postihuje jednání aktér  p i všech innostech, které souvisí s organizováním sout ží a inností

SKe.

lánek 2 
Druhy disciplinárních provin ní 

V disciplinárním ízení SKe se projednávají tato disciplinární provin ní jednotlivc  i kolektiv :
1) Porušení platných ád , sm rnic, na ízení apod. SKe a všech dalších orgán ídících sout že. 
2) Provin ní související s ú astí v sout žích organizovaných SKe a dalšími nižšími územními 
svazy
3) Jiná provin ní znevažující jméno SKe, v etn  provin ní v reprezentaci a mezinárodních 
stycích.
4) Provin ní v sout žích MS, ME, MEKD, PMEZ a dalších, s provinilcem projedná disciplinární 
organ bez uložení dalšího trestu. 
5) Provin ní v p átelských a turnajových utkání (v etn  mezinárodních turnaj ) podléhají 
disciplinárnímu ízení podle tohoto D . SKe. V propozicích všech turnaj  po ádaných v 
tuzemsku bez mezinárodní ú asti nesmí být stanoveny 
odchylky od tohoto D SKe.
6) Porušení sm rnic a na ízení t lovýchovných jednot (dále TJ), oddíl , klub  nebo sport. a soukr. 
škol, jejichž je provinilý lenem, se projednávají rovn ž podle tohoto D SKe.



Podle odst. 1 se projednávají porušení p íslušných stanov, p ípadn  jiných všeobecn  platných 
norem vydaných ídícími orgány SKe. Pat í sem nap . zneužívání funkce, poškozování majetku a 
podobná provin ní.
Obsahem odst. 2 p edm tného lánku je široká škála p estupk , kterých se závodníci funkcioná i i 
kolektivy mohou dopoušt t p ímo ve sportovním procesu. Nejedná se tedy pouze o provin ní p i
sout žích, ale i o p estupky související s organizováním a p ípravou sout ží. Pat í sem mimo jiné 
provin ní v tréninkovém procesu, p ípravných a p átelských utkáních, porušování norem p i
p estupech a registraci hrá  a všech na ízení a rozhodnutí orgán SKe a ost. as. boj. um ní
ídicích sout že.

Pod odst. 3 zahrnujeme provin ní jednotlivc  i kolektiv , kterých se dopustili v souvislosti s 
reprezentací R, a to nejen p i vlastních utkáních, ale i p i p íprav  k reprezentaci (všechny projevy 
nekázn  p i soust ed ních, p ípravných utkáních a sout žích, v etn  nemorálního jednání a 
porušovaní životosprávy). Podle stejných kritérií se posuzují i p estupky v dalších mezinárodních 
stycích.
Odst. 4 eší p estupky v oficiálních sout žích a významných sv tových, evropských a dalších 
sout žích. Vzhledem k tomu, že tyto orgány mají vlastní disciplinární komise, které jednotlivé 
proh ešky trestají, nejsou proti provinilc m pro domácí sout že vyvozována další disciplinární 
opat ení, aby bylo vylou eno dvojí potrestání za jeden p estupek.
Jak z výše uvedeného vyplývá má D SKe platnost i pro všechna p átelská a p ípravná utkání a 
sout že, to znamená v etn  všech turnaj .
v odst. 5 umož uje D SKe stanovit v propozicích turnaj  s mezinárodní ú astí odchylky od 
tohoto D .

lánek 3 
Ú el disciplinárního ízení 

Ú elem disciplinárního ízení je náležité objasn ní a spravedlivé posouzení disciplinárních 
provin ní jednotlivc  i kolektiv . Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby 
uložené tresty vedle represivní stránky m ly i preventivní, tj. výchovný charakter. 

V tomto ustanovení jsou obsaženy základní principy disciplinárního ízení, zejména požadavek 
objektivního posouzení obvin ní a spravedlivého zvážení všech okolností, které k provin ní vedly, 
a to ve všech souvislostech a podle platných norem. Za druhé jde o to, aby jak pr b h jednaní, tak i 
vynesený trest m ly výchovný ú inek na provinilce i ostatní leny kolektivu. 

II. Disciplinární tresty 
lánek 4 

Druhy disciplinárních trest
1.) V disciplinárním ízení lze jednotlivc m ukládat tyto tresty :  
a) d tka
b) pen žitá pokuta
c) zastavení závodní innosti 
d) zákaz výkonu funkce 

2.) V disciplinárním ízení lze kolektivum ukládat tyto tresty :  
a) d tka
b) pen žitá pokuta 
c) zákaz po ádání sout že (sout ži)



d) zastavení závodní innosti 
e) vylou ení ze sout že

3.) Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmín n  odložit. Zkušební doba p i
podmín ném odložení inní 3 m síce až 1 rok. Podmín ný odklad trestu však nelze použít v 
p ípadech, kdy je to v p íkladovém sazebníku trest  výslovn  uvedeno. 
4.) Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. a) a b) lze ud lit pouze t lovýchovné jednot , oddílu, soukr. 
škole, nebo klubu, tresty uvedené v odst. 2 pod písm. c) až, e) lze uložit pouze jednotlivým 
družstv m. Disciplinární tresty dle tohoto D SKe lze t lovýchovným jednotám ukládat pouze v 
tom p ípad , kdy TJ sdružuje pouze oddíl karate (p íp. jiného bojového um ní sdruženého v 

SKe), nebo klub (jednooborové TJ). 

lánek 4 taxativn  vymezuje druhy trest , které lze v disciplinárním ízení uložit. Z toho vyplývá, 
že jiné druhy disciplinárních trest  není možné v disciplinárním ízení v SKe uplatnit. Zásady pro 
jejich ukládání jsou vysv tleny v komentá i k následujícím lánk m. 
V odst. 3 se hovo í o podmín ném odkladu trestu, což v praxi znamená, že je provinilci po dobu 
podmín ného odkladu dána možnost prokázat, že jeho provin ní bylo jediným vybo ením. 
Zkušební doba musí init nejmén  t i m síce a nejdéle jeden rok. Kratší zkušební doba nestýká 
záruku dostate ného prokázání chování provinilce, zkušební doba delší než jeden rok by naopak 
narušila výchovné p sobení podmín ného odkladu trestu. 
P i závažn jších provin ních by však podmín ný odklad trestu nespl oval požadavek na jeho 
represivní stránku. Proto je v sazebnících trest  (p ílohy k D ) v t chto p ípadech použití 
podmín ných trest  výslovn  zakázáno. 

lánek 5 
D tka
D tka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivc m i kolektiv m. Ukládá se v p ípadech mén
závažných i ojedin lých provin ní. Jednotlivci je možno uložit d tku pouze jednou v sout žním 
ro níku. O zaznamenání d tky jednotlivc m rozhodne disciplinární orgán. 
Jak z obsahu lánku vyplývá, je d tka nejnižším trestem ukládaným jednotlivc m i kolektiv m. 
Z hlediska výchovného p sobení na provinilce plní d tka i funkci preventivní a nem že být tedy, 
jako nižší forma trestu, uplatn na vícekrát v pr b hu jednoho sout žního ro níku.

lánek 6 
Pen žitá pokuta. 
l.) Jednotlivc m p sobícím v SKe na základ  pracovního pom ru, i jiné obdobné smlouvy lze 
uložit pen žitou pokutu až do výše t í plat .
2.) Jednotlivc m, kterým jsou v souvislosti s p sobením v SKe vypláceny finan ní odm ny, lze 
uložit pen žitou pokutu až do výše trojnásobku odm ny z innosti ve které došlo k danému 
p estupku.
3.) Kolektiv m lze uložit pen žitou pokutu až do výše 300.000,- K .
4.) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozd ji do l5-ti dn  ode dne, kdy mu bylo 
rozhodnutí oznámeno a v této lh t  vyrozum t disciplinární orgán o zaplacení pokuty. P i úhrad
pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty 
jednotlivc  nese odpov dnost i TJ, oddíl, škola (klub), jehož je potrestaný lenem. Nebude-li 
stanovena lh ta pro úhradu pokuty dodržena, p ijme disciplinární orgán další pot ebná opat ení.
5.) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lh t  i v p ípad  podaného odvolání O 
jejím p ípadném vrácení rozhodne odvolávající orgán.  
6.) Další orgány SKe ídicí sout že, mohou pro své sout že stanovit p im en  nižší maximální 
výše ukládaných pokut. 



Odstavce 1 a 2 tohoto lánku se liší z titulu zákoníka práce. Odst. 1 eší p ípady jednotlivc , kte í
p sobí v SKe na základ  pracovní, nebo jiné smlouvy a je jim vyplácena pravidelná mzda. 
Naproti tomu se odst. 2 tyká pracovník , kte í nemají za výkon funkce stanovenou mzdu, ale jsou 
jim vypláceny jednoranové finan ní odm ny, nap . rozhod í, zk. komisa i, instrukto i, léka i,
masé i a pod. Tomuto rozlišení odpovídá imaginární výše stanovená pro ukládání pokut. 
Maximální výše pro kolektivy je stanovena jednotn . Odst 6 však obsahuje pravomoc jednotlivých 
orgán SKe z hlediska stupn  sout že tuto maximální hranici pro ukládání pen žitých pokut snížit 
Ustanovení odst 4 zabezpe uje, aby úhradu uložené pokuty provedl provinilec z vlastních 
prost edk  a nedocházelo k placení pokut za závodníka, i funkcioná e jiným subjektem. Zárove
je zde stanovena povinnost vyrozum t disciplinární orgán o zaplacení pokuty z d vodu zajišt ní 
ú elné kontroly pln ní disciplinárního opat ení. 
V odst. 5 je obsaženo ustanovení l 25 odst. 4 tohoto D , které íká, že „odvolání nemá v žádném 
p ípad  odkladný ú inek“. V p ípad  kladného výsledku odvolacího ízení bude provinilci zaslaná 
pokuta (p ípadn  její ást) vrácena. 

lánek 7 
Zastavení závodní innosti 

l.) Trest zastavení závodní innosti je možno uložit jednotlivci na ur ité asové období, nebo na 
ur itý po et sout žních utkání. Trest na po et sout žních utkání m že být uložen pouze v pr b hu
sout žního období a nesmí p evyšovat dvanáct utkání (sout ží), trest na asové období lze uložit 
nejvýše na 2 roky. P i aplikaci p íkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení závodní 
innosti na jeden týden (m síc) se rovná trestu na jedno sout žní utkání. 

P i uložení trestu na po et sout žních utkání závodník nestartuje v mistrovských a pohárových 
utkáních, m že však startovat v dob  trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních i v 
p átelských utkáních s domácími soupe i. M že-li závodník startovat za více družstev jednoho 
oddílu (klubu ...), nesmí po dobu trestu na po et sout žních utkání startovat za žádné družstvo v 
mistrovských a pohárových utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený po et sout ží v sout ži, ve 
které byl trest uložen. Toto ustanovení neplatí pro tresty uložené za napomínání závodník .
Dopustí-li se závodník dalšího provin ní v pr b hu trestu na po et sout žních utkání a bude mu za 
toto provin ní uložen nový trest, p vodní trest se mu p eruší a jeho zbytek vykoná až po odpykání 
nového trestu. Není-li trest na asové období delší než 6 m síc , m že být disciplinárním orgánem 
p erušen tak aby byl vykonán v sout žním období. 
Závodník, kterému byl uložen trest na asové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v 
žádném zápase (utkání) na žádné sout ži.
2.) Výkon trestu zastavení závodní innosti jednotlivc , není-li delší než t i m síce, m že být 
podmín n  odložen. K podmín nému odložení trestu je možno p istoupit jen tehdy, jestliže 
p edchozí chování provinilce a okolnosti p ípadu od vod ují záv r, že již pohr žka trestem p im je
provinilce k náprav . Jestliže se potrestaný v této dob  znovu proviní tak, že je mu za nové 
provin ní uložen jiný trest než d tka, vykoná sou asn  i podmín n  odložený trest. 
3.) Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sob  trest zastavení závodní innosti i zákaz 
reprezentace a mezinárodních styk . Pro zákaz reprezentace a mezinárodních styk  lze v 
konkrétním p ípad  stanovit i delší dobu než pro zákaz v tuzemské závodní innosti. V žádném 
p ípad  však ani tento trest nesmí p evýšit dobu dvou let. Trest zastavení innosti lze stanovit také 
jen pro reprezentaci a mezinárodní styky. 
O zákazu reprezentace a  již jako sou ásti trestu zastavení závodní innosti, nebo o samotném 
zastavení innosti jen pro reprezentaci m že rozhodnout pouze DK SKe.



4.) Závodník m, které lze za adit do n které z kategorií ve smyslu lánku 6 tohoto D  mohou být 
za provin ní v nesout žních utkáních ukládány místo trest  zastavení závodní innosti pen žité
pokuty podle lánku 6 odst. 1 a 2 D SKe.
5.) Trest zastavení závodní innosti družstvu lze uložit nejvýše na ty i sout žní utkání. Sout žní
utkání družstvo odzápasí, ale po skon ení sout ží mu p íslušný ídící orgán sout že odpo ítá za 
každé takto odzápasené utkání dva sout žní body. V p ípad , že k provin ní družstva dojde k 
záv ru sout že, budou body ode teny v sout žním ro níku, ve kterém k provin ní došlo. Pokud tato 
sout ž byla sportovn  technicky uzav ena, ode tou se družstvu body v následujícím ro níku
sout že.
U odst. 1 jsou definovány zp soby ukládání trest  zastavení závodní innosti jednotlivc m a 
zárove  je v n m stanoven postup ukládání trest  zastavení závodní innosti na po et sout žních 
utkání (sout ží). Tento trest je možné uplatnit v p ípadech, kdy je z hlediska tréninkového procesu 
nezbytné zachovat jeho komplexnost (to znamená v etn  zápasové p ípravy závodníka) i v pr b hu
trestu, p i emž jeho represivní stránka je ve smyslu disciplinárním i morálním v obsažném trestu 
zachována.
Horní hranice dvanácti utkání (sout ží) je stanovena s p ihlédnutím k závažnosti p estupk  podle 
p íkladového sazebníku, to znamená, že zahrnuje tresty za mén  závažné p estupky, které na jedné 
stran  porušují sportovní pravidla (pravidla karate), ale na druhé stran  nejsou hrubým porušením 
sportovní etiky. 
Dopustí-li se hrá  v pr b hu trestu na po et sout žních utkání (po et sout ží) dalšího provin ní, je 
mu uložen nový trest zásadn  na asové období. Z tohoto d vodu se zbytek p vodního trestu 
odkládá až po vykonání nového trestu. V mimosout žním období, které je vymezeno ídícími 
orgány v p íslušných termínových listinách se ukládají tresty na asové období. Tato zásada platí i 
v p ípadech závažn jších p estupk , kdy výše trestu p esahuje t i m síce.
Není-li trest na asové období delší než šest m síc , m že být disciplinárním orgánem v 
mimosout žním období p erušen tak, aby represivní opat ení postihlo provinilce v sout ži.
Odpykání krátkodobých trest  v dob  letní, i zimní p estávky m že totiž být z výchovného 
hlediska neú inné. P erušování trest  delších než šest m síc  by však svými d sledky zasáhlo 
prakticky do t í sout žních období, což je z hlediska výchovného p sobení trestu nep ijatelné.
Má-li závodník p erušený trest a je v mimosout žním období znovu potrestán trestem, který 
zasahuje do dalšího sout žního období, vykoná zbytek p erušeného trestu až po jeho skon ení.
V t ch p ípadech, kdy závodník m že startovat za více družstev jednoho oddílu, je mu trest na 
po et sout žních utkání (sout ží) uložen zásadn  na utkání té sout že, ve které se provin ní
dopustil. Pokud si závodník tento trest zcela neodpyká nesmí startovat po dobu, dokud družstvo, ve 
kterém byl vylou en, neodzápasí p íslušný po et sout žních utkaní (sout ží). Toto ustanovení se 
nevztahuje na tresty za napomínání hrá , kdy trest platí pouze pro sout ž, ve které byl závodník 
napomínán a v ostatních sout žích m že startovat bez omezení. 
Odst. 3 eší platnost trest  zastavení innosti pro reprezentaci a mezinárodní styky. 0 tom, zda 
uložený trest zahrnuje zákaz mezinárodních styk  rozhoduje p íslušná DK. Zákaz reprezentace, i
již je uložen samostatn , i je sou ástí trestu zastavení závodní innosti, muže uložit pouze DK 

SKe. Toto ustanovení logicky navazuje na l.13 tohoto D , kde jsou veškerá provin ní v 
souvislosti se státní reprezentací za azena do kompetence této komise. 
Ostatní DK mohou však v duchu tohoto D , ukládat tresty zákazu mezinárodního styku i již 
oddílového, nebo v rámci r zných regionálních výb rových družstev. 
Zákaz reprezentace mezinárodních styk  by se m l uplat ovat pouze v p ípadech závažných 
provin ní a za b žné p estupky uvedené ustanovení nepoužívat. 
Odst. 4 umož uje trestat nesout žní provin ní závodník  místo zastavením innosti pen žitou
pokutou. Vzhledem k probíhajícímu procesu a zám ru postupné profesionalizace a 
komercionalizace sout ží se tento zp sob potrestání za mén  závažné p estupky a za p estupky



spáchané mimo sout že jeví jako výchovn  ú inn jší a mén  narušující tréninkový a p ípravny
proces závodník .
V p ípadech zastavení innosti v družstvu by docházelo k finan ním ztrátám z plánovaného utkání 
nejen u potrestaného, ale i u soupe e. Došlo by také k ochuzení divák  z neuskute n ných zápas ,
což by mohlo ovlivnit i popularitu sout ží. Odst. 4 proto stanoví, že potrestané družstvo na zápas 
nastoupí, ale po skon ení sout že mu budou ode teny za každé utkání sehrané v dob  trestu dva 
body v sout ži. V praxi mohou nastat p ípady, kdy je provin ní družstva zjišt no až po sportovn
technickém uzav ení sout že. D  v t chto p ípadech stanoví, že v t chto p ípadech budou body 
družstva ode teny v novém sout žním ro níku.
lánek 8 

Zákaz výkonu funkce 

l.) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenér m, vedoucím družstev, po adatel m, komisa m,
instruktor m a jiným osobám pov eným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše dva roky. Ve 
výroku o trestu DK stanoví, kterých konkrétních funkcí i inností se trest týká. 
2.) Funkcioná m, kte í mají bezprost ední podíl na p íprav  a pr b hu sout ží, lze uložit trest 
zákazu výkonu funkce na ur itý po et sout žní, jestliže délka trestu nep evyšuje t i m síce. V dob
takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v žádném utkání a v žádné 
sout ži; m že se však podílet na p íprav  závodník , družstva i jiné odborné innosti.
Pro aplikaci p íkladových sazebník  a na p ípadná další provin ní platí obdobn  ustanovení l. 7 
odst. 1 D SKe.
3.) Trest zákazu výkonu funkce lze též podmín n  odložit. Pro podmín ný odklad trestu platí 
obdobn  ustanovení l. 7 odst. 2 tohoto D SKe.
4.) Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcioná m vykonávajícím volené funkce, nebo 
funkce na základ  pracovního pom ru. V t chto p ípadech disciplinární orgán potrestá provinilce 
pen žitou pokutou, p ípadn  p ijme jiná vhodná opat ení (projednání se zam stnavatelem, nebo 
orgánem kompetentním k odvolání z funkce, pen žitou pokutou TJ, oddílu, škole i klubu a pod.). 
Toto ustanovení nevylu uje možnost vyslovit t mto funkcioná m zákaz konkrétní innosti ve 
vztahu k sout žním zápas m, vstupu do haly, tj. na plochu vyhrazenou pro závodníky a pod. 
Jinými osobami ve smyslu odst. 1 se rozumí léka , masér, hlasatel, funkcioná  oddílu a pod. Pat í
sem všechny osoby, které se svými funkcemi podílejí na zajiš ování sportovní innosti oddíl .
Disciplinární orgán m že provinilci uložit zákaz výkonu funkce v plném rozsahu p i závažných 
porušení norem (doping, úplatky a pod.), nebo výkon funkce pouze áste n  omezit (nap . zákaz 
vedení družstva - závodník  za nesportovní chování, i vystupování v sout ži). Z toho vyplývá i 
požadavek na p esnou specifikaci inností, jichž se uložený trest týká. 
Trest zákazu výkonu funkce nelze ukládat voleným funkcioná m (což by prakticky znamenalo 
odvolání z funkce) ani funkcioná m, kte í vykonávají funkce na základ  pracovního pom ru
(porušení princip  pracovní innosti zde p ísluší posoudit pouze zam stnavateli a v závažných 
p ípadech soudu). DK však m že výkon jejich funkce omezit (nap . lze trenérovi zakázat vedení 
družstva, i závodníka p i vlastním utkání a pod.), p ípadn  jim s použitím l. 6 odst. 1 tohoto D ,
uložit pen žitou pokutu. 
lánek 9 

Zákaz po ádání sout ží
1.) Trest - zákaz po ádání sout ží lze uložit na ur ité období tomu po ádajícímu oddílu, škole, i
klubu, který danou sout ž na níž k provin ní došlo po ádal. P i ukládání tohoto trestu musí 
disciplinární orgán vycházet z územních podmínek.  
2.) Trest - zákaz po ádání sout že m že být podmín n  odložen. V p ípad  uložení nového trestu 
ve zkušební dob  vykoná oddíl, soukr. škola, klub, i družstvo oba tresty. 



Zákaz po ádání sout ží je trestem p evážn  za p íznivce a fanoušky. Užívá se v p ípadech hrubého 
nesportovního chování a výtržnictví zejména mezi diváky. Ú elem trestu je snaha o zlepšení 
organizace po adatelské služby, lepšího zajišt ní a zabezpe ení sout ží. Pochopiteln  se zde jedná i 
o postih sportovní. 
Podmín ný odklad je vhodné použít v mén  závažných p ípadech, kdy toto opat ení zavazuje 
po adatele u init takové kroky, aby bylo zamezeno závažným nesportovním projev m a sou asn
je i vážným varováním pro neukázn né p íznivce družstva. 

lánek 10 
Vylou ení závodníka - družstva ze sout že

Trest vylou ení závodníka, i družstva ze sout že lze ukládat pouze ve vyníme ných p ípadech za 
zvláš  závažná provin ní, zejména p i narušení regulérnosti sout že. Vylou ené družstvo lze 
p e adit do nižší sout že, nejvýše o jeden stupe .
Vylou ení družstva ze sout že je možno použít pouze za zvláš  závažná provin ní, zejména v 
p ípadech, kdy porušení norem ve svých d sledcích ovlivnilo, nebo narušilo regulérnost sout že.
Vzhledem k tomu, že svými d sledky vylou ení družstva ze sout že postihuje i ty p íslušníky 
družstva, kte í se na disciplinárním provin ní nepodíleli, je p e azení družstva do nižší sout že o 
jeden stupe  dosta ujícím trestem vystihujícím jeho podstatu = vylou ení, tj. sestup družstva z 
p íslušné sout že.

III Disciplinární orgány 
lánek 11

Disciplinární orgány 

Jedinými disciplinárními orgány v SKe jsou disciplinární komise (dále jen DK). DK pro své 
sout že ustanovují SKe a orgány ídící nižší sout že.

lánek 12 
P sobnost disciplinárních komisí 

DK projednávají všechna disciplinární provin ní v SKe (viz. l. 2 tohoto D ) Jiné svazové 
orgány (výkonné výbory, odborné komise, výbory TJ, oddíl i klubu a pod.) nemohou 
disciplinární tresty ukládat ani m nit. 
V tak závažné innosti, jakou disciplinární práce nesporn  je, je nutné vycházet jednak z p esných
norem a v návaznosti na tuto skute nost je d ležité, aby tuto innost provád l odborný disciplinární 
orgán, který má teoretické i praktické znalosti disciplinární praxe. Z tohoto d vodu jsou v D  jako 
jediný disciplinární orgán ur eny disciplinární komise a je stanoveno, že jiné orgány SKe
nemohou disciplinární tresty ukládat ani m nit. Toto ustanovení se samoz ejm  netýká odvolacích 
komisi všech stup  (viz. l. 24 až 28 tohoto D ).

lánek 13 
Pravomoc disciplinárních komisí 
1.) Do pravomoci jednotlivých DK náleží :  
a) DK SKe 
- provin ní jednotlivc  a kolektiv  p sobících v I. (extra) a ve II. (národní) celostátní lize a v I. lize 
žen.
- provin ní jednotlivc  a kolektiv  v souvislosti se státní reprezentací eské
republiky



- provin ní jednotlivc  na sout žích národních pohár  (NP), velkých cen (VC) a mistrovských, 
postupových a nepostupových sout ží.
- provin ní funkcioná , orgán  a dalších zú ast ných osob na akcích ) , jednáních a ostatních 
innostech spojených s inností SKe.

d) DK z ízené jinými orgány SKe projednávají provin ní jednotlivc  a kolektiv  p sobících v 
sout žích ízených t mito orgány. 

c) dojde-li k provin ní p i mezinárodních zápasech (utkáních) konaných v tuzemsku ze strany 
cizince, postoupí p íslušná DK neprodlen  materiál DK SKe, která toto oznámí zahrani nímu 
ídícímu orgánu p íslušného svazu. 

2.) Mohou-li jednotlivci p sobit ve více sout žích ízenými r znými orgány, náleží všechna 
provin ní do pravomoci té DK, která je kompetentní pro vyšší sout ž. Toto ustanovení platí pro 
závodníky, rozhod í, delegáty a jiné funkcioná e. 
P íslušnost DK vyšší sout že je dána za azením provinilce na soupisku závodník , doklady a listiny 
rozhod ích a podobné dokumenty stanovené normami, nebo ídícími orgány sout ží. 
3.) P i provin ních v p estupním ízení náleží všechna provin ní do pravomoci DK, která je 
p íslušná dle regionálního svazu a to tam, kde bylo projednáno p estupní ízení.
4.) Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. ervenec každého roku. K 
30. ervnu každého roku uzav ou všechny DK materiály postupujících, sestupujících družstev a 
provinilých jednotlivc  a zašlou je p íslušné DK tak, aby je m la k dispozici p ed zahájením nové 
sout že.
Pravomoc jednotlivých disciplinárních komisí je v podstat  vymezena strukturou sout ží. To 
znamená, že disciplinární komise projednává všechna provin ní, kterých se dopustili jednotlivci a 
družstva za azeni do p íslušné sout že. V t chto p ípadech není rozhodující, zda k provin ní došlo 
v sout žích postupových, mistrovských, p átelských i mezinárodních. DK projednává rovn ž
provin ní t chto jednotlivc , družstev a jejich p íslušník , kterých se dopustili v p ímé souvislosti 
se svým postavením v kolektivu družstva (nap . chování, jednání a vystupování p ed utkáním, po 
utkání apod.). Dále do její pravomoci náleží všechna porušení norem v souvislosti s organizací a 
pr b hem utkání (nap . chování divák , innost po adatelské služby, ekonomické náležitosti a 
p ípadná porušení norem rozhod ími, zkušebními komisa i, delegáty a technickými instruktory). 

Stanovení pravomoci obsazené v odst. 2 je d ležité nejenom z d vodu uplat ování D , ale i 
z d vodu maximáln  objektivního posouzení profilu morálky karatisty a sportovce. Z tohoto 
hlediska je nutné, aby všechna jeho provin ní posuzovala ta DK, do jejíž kompetence pat í svým 
za azením do p íslušné sout že. Z hlediska r znorodosti ozna ení a názoru dokument  v 
jednotlivých sout žích, používá D  termínu „podobné dokumenty stanovené normami, nebo 
ídícími orgány“, ímž se rozumí obdoba soupisek, listin rozhod ích a podobn .

Ustanovení odst. 3 logicky vyplývá z principu, že pravomoc DK navazuje na kompetenci 
regionální DK (krajských a ostatních svaz  sdružených v SKe), která p estup projednává, tzn. že 
p ípadné disciplinární provin ní v p estupním ízení jsou projednávána na stejném stupni ídícího 
orgánu SKe. V p ípad  neshod, i sporu mezi regionálními DK eší potom p ípadná provin ní DK 

SKe, tj. nad ízená - vyšší složka. 
Termín 1. ervence v odst. 4 je stanoven vzhledem na ukon ení sout ží. V p ípad  p estupu platí 
nová kompetence DK dnem právoplatného rozhodnutí v p estupním ízení.

IV
Postup v disciplinárním ízení 
lánek 14 

Zahájení disciplinárního ízení 



1.) DK zahájí disciplinární ízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávn né d vody.
Podm tem k zahájení disciplinárního ízení je zpravidla :  
- zápis ze sout že (utkání - zápasu) 
- zpráva delegáta SKe (sout že, utkání) - vlastní zjišt ní DK 
- písemná zpráva lena ídícího orgánu, nebo jeho odborné komise 
- písemné oznámení výboru oddílu, klubu, školy, i t lovýchovné jednoty
- písemná zpráva vedoucího zahrani ní výpravy 

2.) Zjistí-li DK, že projednání provin ní je v kompetenci jiné DK, neprodlen  jí postoupí všechny 
materiály p ípadu.

3.) O podn tech k zahájení disciplinárního ízení rozhoduje DK bez zbyte ných odklad .
4.) Disciplinární ízení nelze zahájit, jestliže od provin ní uplynula doba delší než jeden rok. 
V l 14 jsou jasn  vymezeny podn ty k zahájení disciplinárního ízení. Ostatní podn ty nejsou 
objektivním stanoviskem. Disciplinární komise musí v praxi vycházet z odborných podklad
delegovaných zástupc  orgán SKe, p ípadn  dalších p ítomných, p íslušných funkcioná .
Podkladem pro zahájení disciplinárního ízení je však p edevším zápis hlavního rozhod ího
(rozhod ích), i editele sout že o utkání, jehož nedílnou sou ástí je podpis kau e - vedoucího 
družstva (závodníka), kde vyjad uje souhlas s totožností napomínaných, i diskvalifikovaných 
závodník  a charakterem jejich p estupk , p ípadn  uplatn né námitky. V p ípad  p ítomnosti 
delegáta svazu musí DK p ihlédnout i k jeho zpráv .
DK muže zahájit ízem i na základ  písemného oznámení lena ídícího orgánu SKe, nebo jeho 
odborné komise. Vzhledem k tomu, že výbory oddíl  nejsou disciplinárními orgány, musí p ípadná
provin ní oznámit p íslušné DK. Toto ustanovení platí i p i provin ních v zahrani í.
Proml ecí lh ta v délce 1 roku je stanovena s ohledem na to, že pozd jší trest již nespl uje
represivní ani preventivní ú el.

lánek 15 
Pr b h disciplinárního ízení
1 ) DK postupuje v disciplinárním ízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasn ní p ípadu.
2.) K ádnému objasn ní okolností provin ní je DK oprávn na p izvat k jednání osoby, které 
mohou sd lit d ležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, i jiné d kazní materiály. 
Úhrada náklad  pro sv dky se provede z prost edk  orgánu SKe, nebo z prost edk  TJ, oddílu, 
klubu ..., jehož je provinilý lenem. O zp sobu úhrady rozhodne DK. Pro úhradu náklad  platí 
obdobn  ustanovení l. 6 tohoto D .

lánek 16
Ú ast provinilce 
1.) Provinilec je povinen se disciplinárního ízení ú astnit, nebo m že své vyjád ení u init písemn
s výslovným souhlasem k projednání provin ní bez jeho ú asti. Bez písemného vyjád ení, nebo 
ú asti provinilce nebude DK p ípad projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez ádné omluvy na 
zasedání DK do 14 dn , bude p ípad projednán bez jeho ú asti. V p ípad  p edvolání provinilce 
disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního ízení zú astnit. Za ú ast
provinilce odpovídá výbor TJ, oddílu, klubu .... 
2.) Byl-li závodník diskvalifikován, i vylou en ze sout že, bylo-li to uvedeno v zápise o utkání 
(zápase) a oznámeno kau ovi (trenérovi - ved. družstva), je tím závodník vyrozum n o tom, že se 
jeho provin ní bude projednávat na nejbližším zasedání DK (tj. do 14 dn  po sout ži). Dostaví-li se 
závodník na zasedání DK a tato nem že z jakýchkoliv d vod  p ípad projednat, budou cestovní 
výlohy hrá e na toto zasedání uhrazeny z prost edk ídícího orgánu SKe.



3.) TJ (oddíl, klub, škola, kolektiv atd.), jehož je provinilý lenem, m že DK zaslat své stanovisko 
k provin ní a výši trestu. 
4 ) Vyžaduje-li to povaha provin ní, p izve DK k projednání p ípadu odpov dné funkcioná e TJ, 
oddílu, klubu ... Za ú ast všech pozvaných odpovídá výbor TJ, oddílu, klubu ... Nem že-li DK 
p ípad projednat z objektivních, d vod , hradí cestovní výlohy pozvaných funkcioná  p íslušný 
ídící orgán SKe.

V odst. 1 je umožn no provinilci, aby se jednání DK osobn  ú astnil a m l tak možnost se k obsahu 
jednání vyjád it. Výjimku z tohoto práva provinilce lze možno u init jen tehdy, že s neú astí p i
projednávání souhlasí a tento souhlas sd lí písemn .
K zachovaní objektivity disciplinárního ízení a uplat ování preventivní innosti disciplinárních 
orgán  je nezbytné, aby jedna z forem ú asti provinilce (osobn , nebo písemné vyjád ení) byla 
dodržena. Z uvedených d vod  nesmí bez spln ní této podmínky disciplinární komise p ípad
projednat. Avšak dle ust. l. 15 DK projedná po lh t  14-ti dní daný p ípad i bez uvedených 
náležitostí. 
Aby mohla DK objektivn  posuzovat konkrétní p ípady, k emuž musí mít k dispozici pot ebné
podklady na zahájení disciplinárního ízení (zápis rozhod ích, zpráva delegáta atd.), proto je dána 
lh ta 14-ti dní po sout ži. P esto se mohou stát p ípady, kdy DK nemá z r zných d vod  ješt
pot ebné materiály. V takovém p ípad  jsou pak doložené náklady všech ú astník  disciplinárního 
ízení hrazeny z prost edk ídícího orgánu SKe.

Ustanovení odst. 4 použije D  ve všech p ípadech, kdy okolnosti provin ní vyžadují ú ast dalších 
osob (sv dk , funkcioná  a pod.), nebo použití písemných podklad  ( l 15, odst. 2). P edm tná
ustanovení zde eší i otázky úhrady finan ních náklad  na ú ast p i disciplinárním ízení.

lánek 17 
Zastavení závodní innosti v pr b hu disciplinárního ízení
l.) Byl-li závodník ze sout že vylou en, má okamžit  zastavenou závodní innost. Zastavení 
závodní innosti platí i tehdy, kdy je závodník po sout ži (zápase) v zápise o utkání a je na pokyn 
delegáta (hl. rozhod ího) uvedeno, že se hrá  dopustil takového provin ní, za které by m l být 
vylou en. Orgány ídící jednotlivé sout že mohou rozhodnout o tom, že v takových p ípadech 
mohou hl. rozhod í zadržet závodníkovi jeho pr kaz.
2.) Okamžité zastavení innosti neplatí, byl-li hrá  vylou en v mezistátních, nebo mezinárodních 

sout žích (utkáních) konajících se v tuzemsku i v zahrani í.
3.) Závodník, který se bez ádné omluvy nedostaví k reprezenta nímu, p ípravnému, nebo 
výb rovému soust ed ní (utkání), má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou 
závodní innost až do vyšet ení p ípadu.

V odst. 1 je uplatn na všeobecn  platná zásada, že po diskvalifikaci, nebo po odebrání registr. 
pr kazu má postižený závodník s okamžitou platností zastavenou innost až do rozhodnutí 
disciplinární komise s vyjímkami uvedenými v odst. 2. 
Odst. eší p ípady p estupk  závodník  v mezinárodním styku. Vzhledem k tomu, že se p evážn
jedná o p átelská, nebo turnajová utkání, nemá disciplinární komise k dispozici oficiální podklady 
pot ebné k objektivnímu posouzení p edm tného provin ní, a proto je stanoveno, že je podkladem 
pro zahájení disciplinárního ízení i zpráva vedoucího zahrani ní výpravy. (viz l. 14 odst.l). 

lánek 18 
Záv r disciplinárního ízení 
1) Po dostate ném objasn ní všech okolností provin ní rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto 
D  v p ípad , že k provin ní došlo, nebo disciplinární ízení zastaví v p ípad , že k provin ní
nedošlo. S ohledem na charakter provin ní a osobu provinilce m že DK též od potrestání upustit. 



2.) Rozhodnutí DK musí obsahovat. 
- p esný druh trestu a jednozna ný asový údaj o jeho trvání - charakteristiku provin ní, za které 
byl trest uložen 
- pou ení o možnostech odvolání. 
3.) Byl-li uložen trest zastavení závodní innosti, nebo zákazu výkonu funkce za takové provin ní,
které vyžaduje uplatn ní tohoto postihu i v jiném sportovním odv tví, oznámí tuto skute nost
p íslušnému ídícímu orgánu sout ží tohoto sportu. 
DK musí v pr b hu disciplinárního ízení zjistit skute ný stav projednávané v ci a všechny 
okolnosti disciplinárního provin ní. Rozhodnutí o potrestání u iní teprve tehdy, když je 
nepochybn  p esv d ena, že k provin ní došlo. Pokud DK v pr b hu ízení zjistí, ze k p estupku
nedošlo, disciplinární projednávání zastaví. V ojedin lých p ípadech muže DK od potrestání upustit 
i v p ípadech: kdy sice bylo provin ní zjišt no, ale okolnosti p estupku nebo chovaní provinilce 
skýtají výjime n  poleh ující okolnosti. 
Odst. 2 stanoví všechny náležitosti, které musí obsahovat rozhodnutí disciplinárního orgánu: 
a) jaký trest byl provinilci uložen (nap . zastavení innosti, zákaz výkonu funkce a pod.), kterých 
funkcí nebo inností se trest týká (nap . zákazu vedení konkrétního družstva jednotlivc  p i
sout žích, zastavení innosti na 4 sout že a pod.) a u kolektivních trest , na které subjekty se trest 
vztahuje (nap . zákaz po ádání sout že žactva a pod.). 
b) u trest  na asové období p esné datum za átku a ukon ení trestu (nap . zákaz výkonu 
zkušebního komisa e, nebo rozhod ího od 26.9.1994 do 30.10.1994 v etn ) a u trest  na po et
sout žních p esné datum od které se p íslušný po et sout ží (zápas ) po ítá (nap . zastavení 
innosti na 2 sout žní utkání 1.(extra) ligy od 5.9.1994). Pozor, nelze stanovit trest na po et

sout žních utkání na jednotlivá kola p íslušné sout že z d vodu p ípadného se nekonání. M že to 
zp sobit nejasnosti, kdy má závodník zastavenou innost a kdy m že zápasit. 
c) za co byl závodník potrestán, tzn. p esné ozna ení jednání provinilce, které je považováno za 
disciplinární provin ní (viz odvolací ízení a ustanovení l. 21, odst. 3 tohoto D ), p ípadn  na 
základ  jakých podklad  dosp la DK k p esv d ení, že k provin ní došlo a k jakým poleh ujícím, 
i p it žujícím okolnostem p i uložení trestu p ihlížela.

d) pou ení o odvolání, ve kterém potrestanému sd lí zejména ke komu a v jaké lh t  m že
odvolání podat, p ípadn  jakou formou a upozorní na stanovenou výši odvolacího poplatku. Tresty 
ukládané podle tohoto D  platí pouze pro SKe a všechny ostatní složky k n mu pod ízené a 
p idružené. Zjistí-li DK, že provin ní je takového charakteru, že by potrestaný nem l provád t
sportovní innost ani v jiném sportovním odv tví, postoupí po rozhodnutí o potrestání pot ebné
podklady p íslušným disciplinárním orgán m jiných sportovních svaz , nebo organizací. 
Rozhodnutí v jiném sportovním odv tví je však pln  v pravomoci t chto orgánu. 

lánek 19 
Ú innost disciplinárních trest
l.) Ú innost disciplinárních trest  za íná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu. 
2.) Byla-li závodníkovi zastavena závodní innost p ed zahájením disciplinárního ízení (viz l. 17 
odst. 1 a 2 tohoto D ), za íná ú innost trestu dnem zastavení innosti.
3.) Tresty za provin ní v p estupním ízení se ukládají s ú inností od data za átku p estupního
ízení. 

Z ustanovení odst. 1 vyplývá, že nelze v žádném p ípad  potrestat provinilce se zp tnou platností, a 
to ani v t ch p ípadech, kdy bylo provin ní zjišt no pozd ji.
Ú innost trestu v D  je jednozna n  stanovena. 
Odst. 2 stanoví, že v p ípadech, kdy má provinilec zastavenou innost již p ed projednáním v DK, 
ukládá se trest od data zastavení innosti, a to z toho d vodu, že již p ed disciplinárním ízením 
nemohl sportovní innost vykonávat. 



P i ukládání trest  podle odst. 3 je DK povinna p ezkoumat, zda závodník v uvedené dob
nestartoval. Ve vyjíme ných p ípadech je možno použít i písemné prohlášení závodníka, nebo 
odpov dného funkcioná e oddílu, že závodník od za átku p estupního ízení v žádném zápase 
nenastoupil. Zjistí-li DK dodate n  nepravdivost tohoto prohlášení, budou viníci potrestáni dle 
p íslušných lánk  p ílohy tohoto D .

lánek 20 
Dokumentace disciplinárního ízení
1.) Z jednání DK se po izuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o pr b hu a záv rech
disciplinárního ízení. Zápis podepisuje p edseda DK, nebo jím zmocn ný zástupce. 
2.) O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemn  TJ, oddíl, klub, školu ... jehož je provinilec lenem. 
Je-li provinilec, nebo zástupce TJ, oddílu, klubu ... jednání DK p ítomen, m že být rozhodnutí DK 
vyhlášeno ústn .
Pod pojmem „podstatné údaje“ se rozumí výpov di provinilce, funkcioná , p ípadných sv dku a 
podobn . K zajišt ní pr kaznosti výpov di má DK právo nechat výpov  v zápise ov it
vlastnoru ním podpisem p íslušné osoby. Zápis dále musí obsahovat p esné rozhodnutí DK (viz l.
18 D SKe).
Jak je v odst. 2 uvedeno, nemusí DK, je-li potrestaný jednání p ítomen zasílat písemné rozhodnutí. 
Požádá-li potrestaný o písemné vyrozum ní i v p ípad  osobní p ítomnosti, m že mu DK (zvlášt  v 
závažn jších p ípadech a p i vyšších trestech) vyhov t. Zárove  však stanoví, že i v tomto p ípad
za íná lh ta pro odvolání dnem ústního vyhlášení rozhodnutí DK. 

V
Zásady pro ukládání disciplinárních trest
lánek 21 

Ukládání trest

1.) Projednává-li DK sou asn  více disciplinárních provin ní, vysloví trest za provin ní
nejzávazn jší a k ostatním p ihlédne jako k p it žující okolnosti. 
2.) Za jedno provin ní je možno uložit i více trest , pokud to jejich povaha nevylu uje.
3.) Byl-li provinilci uložen za disciplinární provin ní p íslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek 
vést další disciplinární ízení.

Odst. 2 stanoví zásadu, že DK m že uložit i více trest  (nap . zákaz po ádání sout ží a pokuta, 
zastavení innosti a pokuta apod.). Nelze však ukládat soub žn  tresty, jejichž povaha to 
nedovoluje (nap . d tka a zastavení innosti, zákaz výkonu funkce a pokuta a pod.). 
Odst. 3 se pln  vztahuje na jednání všech disciplinárních orgán SKe a pln  respektuje zásadu, že 
za jedno provin ní nelze trestat vícekrát. 
V p ípad  provin ní, které spl uje podstatu trestního inu je nutno posuzovat obdobn  jako v 
ostatních p ípadech. Disciplinární trest pochopiteln  nezbavuje potrestaného p ípadné trestní 
odpov dnosti a na stran  druhé v p ípad , kdy soudní postih bude z hlediska pot eb SKe
nedosta ující (nap . ne eší otázku zákazu innosti v SKe, závodní innosti a pod.) m že být proti 
provinilci zahájeno disciplinární ízení. 

lánek 22 
Poleh ující okolnosti 
P i ukládání trestu považují DK za poleh ující okolnosti zejména to, že provinilý:
- byl vyprovokován 
- p ed provin ním se ádn  choval 
- nahradil dobrovoln  škodu, kterou svým inem zp sobil



- projevil up ímnou lítost 
- sám oznámil provin ní, kterého se dopustil 
- napomáhal ú inn  p i objas ování svého provin ní.

lánek 23 
P it žující okolnosti 
P i ukládání trestu považují DK za p it žující okolnosti zejména to, že provinilý:  
- se dopustil provin ní surovým zp sobem, záke n  nebo lstiv
- se dopustil provin ní jako funkcioná
- svedl k provin ní jiného 
- se dopustil více provin ní
- se dopustil provin ní, a koliv byl již v posledních 2 letech disciplinárn  potrestán 
- svým jednáním ovlivnil regulérnost sout že.

V p edchozích láncích jsou uvedeny p íklad poleh ujících ( l. 22) p it žujících ( l. 23) okolností, 
které mají vliv na druh a výši trestu. DK však p ihlíží i k dalším skute nostem, které k provin ní 
vedly, a k celkovému morálnímu profilu provinilce. V žádném p ípad  však nelze uložit trest pod 
spodní a nad horní hranici rozp tí trest  uvedeného v p íkladových sazebnících p ílohy tohoto D .

VI
Odvolání   
lánek 24 

Odvolací orgány 
1.) Proti rozhodnutí DK m že provinilec podat odvolání. Odvolat se m že jen ten, kdo byl 
potrestán. Za jednotlivce nem že podat odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestáno družstvo, 
m že podat odvolání kterýkoliv jeho len. V p ípad  potrestání TJ, oddílu, klubu ... se m že
odvolat pouze p íslušný orgán (výbor, správní rada, apod.). 
2.) O odvolání rozhodují odvolací orgány podle stanov SKe (výkonný výbor). Je nutné, aby 
odvolání podával pouze provinilec, to znamená že za jednotlivce nem že podat odvolání kolektivní 
orgán ani oddílový funkcioná , nebo trenér. P i potrestání kolektiv  mohou podat odvolání subjekty 
uvedené v odst. 2, a to z toho d vodu, že kolektivní trest má bezprost ední dopad na každého jeho 
lena (i v p ípad , že se na provin ní p ímo nepodílel). P i potrestání celého oddílu však není 

ú elné umožnit podání odvolání kterémukoliv jeho lenu, ale odvolání musí být výsledkem 
kolektivního posouzení výborem. 

lánek 25 
Podání odvolání 
1 ) Odvolání podává potrestaný písemn  do 15-ti dn  ode dne oznámení, nebo doru ení rozhodnutí 
DK k p íslušnému odvolacímu orgánu. 
2.) Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla potrestání. 
3.) DK zašle neprodlen  všechny písemné doklady a své stanovisko p íslušnému odvolacímu 
orgánu.
4.) Odvolání nemá v žádném p ípad  odkladný ú inek.
5.) Sou ástí odvolání je odvolací poplatek ve výši : 
- odvolání proti rozhodnutí DK SKe pro profesionály vedené u SKe (závodníci, funkcioná i
apod.) 500,- K . " 
- odvolání proti rozhodnutí DK SKe pro sout že po ádané SKe 300,- K .
- odvolání proti rozhodnutí ostatních DK 100; K .
Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže odvolávací orgán zruší rozhodnutí DK. Odvolání musí být 
podáno písemn  nejpozd ji do 15-ti dn  ode dne oznámení, nebo doru ení rozhodnutí 



disciplinárního orgánu. Tato lh ta za íná dnem, který následuje po dni, kdy bylo provinilci 
rozhodnutí ústn  oznámeno na zasedání DK, nebo kdy mu bylo doru eno písemné rozhodnutí. 
V odst 4 je uvedeno, že „odvolání nemá v žádném p ípad  odkladný ú inek„ = v období do 
rozhodnutí odvolacího orgánu platí v plném rozsahu opat ení, které bylo p ijato disciplinárním 
orgánem v první instanci, a to v etn  finan ních postih  a poplatk , kde je t eba i v p ípad  podání 
odvolání respektovat lh tu pro jejich uhrazení stanovenou v lánku 6 tohoto D

lánek 26 
Projednání odvolání 
1.) Odvolávací orgán projednává odvolání neprodlen , nejdéle do jednoho m síce. 2.) Odvolávací 
orgán p ezkoumá postup a rozhodnutí DK. Vychází p itom z materiál  disciplinárního ízení, které 
v p ípad  pot eby doplní vlastním šet ením. 
3.) Potrestaný má právo se jednání odvolávacího orgánu zú astnit. 

lánek 27 
Rozhodování v odvolacím ízení

1.) Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožd n  nebo osobou, která není k jeho podání 
oprávn na. Odvolání m že zamítnout i tehdy, není-li p edložen doklad o zaplacení odvolávacího 
poplatku.
2.) Odvolávací orgán potvrdí rozhodnutí DK, dojde-li k záv ru, že její rozhodnutí je od vodn né a 
správné
3.) Odvolací orgán zruší rozhodnutí DK, dojde-li k záv ru, ze nešlo o disciplinární provin ní.
4.) Odvolací orgán zm ní rozhodnutí DK, dojde-li k záv ru, že m l být uložen jiný trest.
5.) Rozhodnutí odvolávacího orgánu je kone né a nelze se proti n mu dále odvolat. 

Odst. 1 až 4 stanoví taxativn  možné rozhodnutí odvolávacího orgán. Jiná rozhodnutí vedená v 
p edm tném lánku nem že odvolávací orgán u init.
V odst. 1 jsou taxativn  uvedeny dva d vody pro zamítnutí odvolání, a to nedodržení lh t pro jeho 
podání a podání odvolání neoprávn ným subjektem (viz. komentá  k l 24). V p ípadech, kdy není 
spln na náležitost odvolávacího poplatku, záleží na rozhodnutí odvolávacího orgánu zda odvolání z 
tohoto d vodu zamítne, nebo odvolání projedná s tím, že bude poplatek uhrazen v pr b hu
odvolacího ízení.
Pod pojmem jiný trest ve smyslu odst.4 m že odvolávací orgán použít nejen jiný druh trestu, ale 
zm nit i výši uloženého trestu. 

lánek 28 
Dokumentace odvolacího ízení 
O po izování zápisu z jednání odvolacího orgánu a o oznámení a doru ování jeho rozhodnutí platí 
obdobn  ustanovení l. 20 tohoto D .

VII Zvláštní ustanovení 
lánek 29 

Poplatek z disciplinárního ízení 
1.) Za projednání každého disciplinárního provin ní se stanoví povinnost uhradit náklady 
disciplinárního ízení. 
2.) Pro jednotlivé sout že je výše poplatku stanovena takto : 
- u I. a II. ligy družstev, postupových, NP a mistrovských sout žích 1.000,- K
- u nár. ligy dorostu, postupových a mistrovských sout ží dorostu 500,- K
- u nižších a ostatních sout ží 100,- až 300,- K



3.) P íslušný poplatek musí být zaplacen p i disciplinárním ízení podle l 17 odst. 1 a 4 do dne 
projednávání v DK. Doklad o zaplacení musí být p íslušné DK p edložen p ed zahájením jednání. 
Není-li doklad p edložen, DK p ípad neprojedná. Nebude-li doklad p edložen do 14-ti dn , bude 
p ípad projednán s vyvozením disciplinárních opat ení v i mate skému oddílu, TJ, klubu a pod., 
který za úhradu poplatku odpovídá. 
4.) Ustanovení odst. 1 až 3 se vztahují i na projednání napomínání závodník .
5.) V ostatních disciplinárních ízeních rozhodne o úhrad  stanovených poplatk  DK.

Odst. 1 až 4 se týkají poplatk  p i vylou ení, nebo opakovaném napomínání závodník  za hrubé 
p estupky. Ve všech ostatních p ípadech rozhodne o p ípadném zaplacení poplatku DK (není 
považováno za ú elné stanovení poplatku soub žn  s uložením pen žité pokuty jednotlivci i 
kolektivu). Pokud DK stanoví povinnost poplatek uhradit, po ítá se lh ta pro zaplacení poplatku od 
rozhodnutí (písemné vyrozum ní) disciplinárního orgánu. 

lánek 30 
Záznamy trest  Tresty uložené v DK se zaznamenávají : 
- závodník m trenér m, funkcioná m a rozhod ím do pr kazu oprav ujících k sout žím, nebo 
výkonu funkce, pokud k takovým záznam m je upraven. 
- oddíl m a družstv m do eviden ní karty TJ, oddílu (klubu), která by byla za tímto ú elem 
sjednána.

Záznam trestu je oprávn na provést pouze p íslušná DK. Pokud není registra ní pr kaz závodníka 
k záznamu trestu upraven, stvrzuje kau  (vedoucí) družstva svým podpisem, že nastoupivší 
závodníci nemají disciplinárn  pozastavenou innost. 
Zachování jednotnosti záznam  trest  do pr kaz  a prevence p ed možnými nep esnostmi 
vyžaduje, aby záznamy všech trest  provád la výhradn  p íslušná DK. 

lánek 31 
Zm ny trestu 
1.) Po vykonání nejmén  poloviny trestu zastavení závodní innosti zákazu výkonu funkce a 
zákazu po ádání sout ží lze na základ  žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, p ípadn
podmín n  odložit na zkušební dobu od t í m síc  do jednoho roku. 
2 ) O zm n  trestu rozhodu,je orgán, který o n m rozhodl s kone nou platností (DK nebo odvolací 
orgán).

Aby disciplinární trest p sobil výchovn , musí spl ovat nejen represivní, ale i preventivní funkci. Z 
tohoto titulu poskytuje lánek 31 možnost po uplynutí nejmén  poloviny trestu jeho zbytek 
provinilci prominout, nebo podmín n  odložit na ur itou dobu. 
Je pot ebné posuzovat žádosti o prominutí zbytku trestu d kladn , uvážliv  a s p ihlédnutím k 
charakteru p estupku, dosavadní innosti provinilce a k výši uloženého trestu. Na tomto základ
pak uplat ovat právo prominutí, nebo podmín ného odložení zbytku trestu pouze ve vyjíme ných
p ípadech.
O všech zm nách trest  podle tohoto lánku rozhodují výhradn  DK, které trest uložily. Pouze v 
p ípadech, kdy bylo dáno odvolání, provádí p ípadnou zm nu trestu p íslušný odvolací organ. 

VIII Záv re ná ustanovení 
lánek 32 

Tento D SKe byl schválen parlamentem tohoto svazu dne 10. l2. 199d a nabývá ú innosti dnem 
l. 1. 1995. 



lánek 33 
K výkladu ustanovení tohoto D  je oprávn na výhradn  disciplinární komise SKe a ost. boj. 
um ní.
Vypracoval: J.Hudský, Mgr. P. Dolejš, P. Krátký 
Konzultováno právními zástupci firmy B.A.K. 


