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Disciplinární řád ČSTPS 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Podle tohoto disciplinárního řádu (dále jen DŘ) se projednávají všechna provinění 

jednotlivců i kolektivů sdružených v ČSTPS: 

a) související s přípravou a organizací mistrovských i nemistrov.soutěží na území ČR 

b) na domácích i zahraničních soustředěních klubů a reprezentace 

c) při výjezdech jednotlivců, oddílů a reprezentace na zahraniční závody na všech 

úrovních 

d) porušením směrnic a nařízení ČSTPS, oddílů a SK, kterých je provinilý členem. 

 

2. Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení provinění 

jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby 

uložené tresty měly vedle represivní stránky i preventivní, tj. výchovný charakter. 

 

 

II. 

Disciplinární tresty 

 

 

1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 

a) důtku 

b) zastavení závodní činnosti 

c) zákaz výkonu funkce 

d) vyloučení z oddílu. 

 

2.  V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty: 

a) důtku 

b) peněžitou pokutu 

c) zastavení závodní činnosti 

d) vyloučení družstva ze soutěže. 

 

      Tresty uvedené pod písmeny a) a b) lze udělit oddílům i SK, tresty uvedené pod    

      písmeny c) a d) lze uložit pouze jednotlivým družstvům. 

 

čl. 1 

Důtka 

 

Důtka je nejmenším trestem. Ukládá se v případech méně závažných provinění. Tento trest je 

možno uložit pouze jednou v kalendářním roce. 

 

čl. 2 

Peněžitá pokuta 

 

1. Pokutu lze uložit až do výše 5 000,- Kč. 

 

 



2/7 

2. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo 

rozhodnutí oznámeno a v téže lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení. Nebude-li 

lhůta dodržena, přijme disciplinární orgán další potřebné opatření. 

 

čl. 3 

Zastavení závodní činnosti 

 

1. Tento trest je možno uložit jednotlivci na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet 

soutěžních utkání může být uložen pouze v průběhu soutěžního období a nesmí 

přesahovat dvě utkání. Pro jednotlivce je možno uložit tento trest nejvýše na dva roky    

(s výjimkou vědomého dopingu). 

 

2. Výkon trestu pro jednotlivce není-li delší než tři měsíce, může být podmíněně odložen na 

zkušební dobu v trávní jednoho roku. 

 

3. Závodník, jemuž byl uložen tento trest nesmí po dobu trvání trestu startovat: 

a) v domácích soutěžích 

b) v zahraničí 

c) v domácích i zahraničních soutěžích 

d) v jednom nebo ve všech sportech provozovaných ČSTPS 

 

čl. 4 

Zákaz výkonu funkce 

 

1. Tento trest lze uložit trenérům, vedoucím družstev, rozhodčím a dalším funkcionářům na 

dobu nejvýše dva roky (s výjimkou podávání nebo nabádání k dopingu). Ve výroku o 

trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká. 

 

2. Trest lze uložit i podmíněně, a to na dobu jednoho roku. 

 

3. Funkcionářům, kteří vykonávají svou funkci na základě volby nebo pracovního zařazení, 

tento trest uložit nelze. V těchto případech přijme disciplinární orgán jiná vhodná 

opatření (projednání s orgánem kompetentním k odvolání z funkce nebo se 

zaměstnavatelem, uložení peněžitého postihu apod.). Toto ustanovení nevylučuje 

možnost vyslovit těmto funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu k soutěžím. 

 

čl. 5 

Vyloučení družstva ze soutěže 

 

Tento trest lze ukládat pouze ve výjimečných případech, za zvlášť závažné provinění, 

zejména při narušení regulérnosti soutěže. 

 

čl.6 

Vyloučení z oddílu  

 

Tento trest lze ukládat pouze ve výjimečných případech, za mimořádně závažné provinění, 

zejména při opakovaném závažném narušení regulérnosti soutěže, porušení stanov svazu, 

majetkových či jiných závažných deliktech ohrožujících dobré jméno svazu. Ve svém 

důsledku tento trest může znamenat dokonce i ukončení členství v ČSTPS. 
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III. 

Disciplinární orgány 

 

čl. 1 

Disciplinární orgány jsou: 

- výbor oddílu či SK 

- STK příslušného sportu 

- výbor ČSTPS. 

 

čl. 2 

 

Do pravomoci jednotlivých orgánů patří: 

1. Výbor oddílu či SK řeší porušení směrnic a nařízení oddílu či SK pouze u svých členů. 

Má právo udělit tyto tresty: 

a) důtku 

b) zákaz závodní činnosti. 

      Dále má právo doporučit příslušným vyšším orgánům udělit zákaz závodní činnosti       

      rozšířený o starty v zahraničí. 

 

2. STK příslušného sportu řeší porušení směrnic a nařízení jednotlivcem a oddílem ve svém 

sportu. Má právo udělit tyto tresty: 

a) důtku 

b) zákaz závodní činnosti jednotlivců i družstev na území ČR, v zahraničí nebo obojí 

c) vyloučení družstva ze soutěže. 

 

3. Výbor ČSTPS řeší porušení směrnic a nařízení ČSTPS jednotlivcem a oddílem či SK 

sdružených v ČSTPS. Dále řeší přestupky členů a doprovodů reprezentačních týmů při 

tréninkových soustředěních, či závodech na všech úrovních pořádaných v zahraničí. Řeší 

i případy porušení pravidla o dopingu u závodníků a osob s tím spojených, pokud jsou 

členy ČSTPS. Má právo udělit tyto tresty: 

a) důtku 

b) peněžitou pokutu 

c) zákaz závodní činnosti na území ČR nebo zahraničí, nebo obojí, a to jak pro 

jednotlivce, tak pro družstva 

d) zákaz výkonu funkce. 

 

IV. 

Postup v disciplinárním řízení 

 

čl. 1 

 

1. Disciplinární orgán zahájí řízení, jestliže se má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. 

Podnětem k zahájení řízení je zpravidla: 

a) zpráva hlavních rozhodčích 

b) práva delegáta vyslaného výborem ČSTPS 

c) zpráva vedoucího výpravy do zahraničí 

d) pozitivní výsledek dopingové zkoušky 

e) vlastní zjištění disciplinárního orgánu 

f) oznámení dalších osob a orgánů. 
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2. Zjistí-li disciplinární orgán, že projednání provinění je v kompetenci jiného 

disciplinárního orgánu, neprodleně mu postoupí všechny materiály týkající se případu. 

 

3. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují disciplinární orgány bez 

zbytečných odkladů. 

 

4. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplyne doba delší než jeden rok. 

 

čl. 2 

 

1. Disciplinární orgán postupuje v řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění 

případu. 

 

2. K řádnému objasnění okolností provinění je orgán oprávněn přizvat k jednání osoby, 

které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné 

důkazní materiály. Úhrada nákladů pro svědky se hradí z prostředků oddílu. V případě 

projednávání u nejvyššího disciplinárního orgánu – z prostředků ČSTPS. 

 

čl. 3 

 

1. Disciplinární orgán případ projedná pouze za osobní účasti provinilce. Nedostaví-li se 

provinilec bez řádné omluvy na zasedání disciplinárního orgán, bude případ projednán 

bez jeho účasti. Pokud disciplinární orgán provinilce předvolá, je tento povinen se řízení 

zúčastnit. Za jeho účast odpovídá výbor oddílu. 

2. Dostaví-li se provinilec na zasedání disciplinárního orgánu a tento nemůže z jakýchkoliv 

důvodů případ projednat, budou cestovní výlohy provinilce uhrazeny z prostředků oddílu 

nebo ČSTPS. 

3. Oddíl, jehož je obviněný členem, může disciplinárnímu orgánu zaslat své stanovisko k 

provinění a výši trestu. 

 

čl. 4 

 

1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární orgán o 

uložení trestu podle tohoto řádu v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení 

zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu 

provinilce může disciplinární orgán od potrestání upustit.  

 

2. Rozhodnutí disciplinárního orgánu o potrestání musí obsahovat: 

a) přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání 

b) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen 

c) poučení o možnosti odvolání. 

 

čl. 5 

 

Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí disciplinárního 

orgánu o uložení trestu.  

1. Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který musí obsahovat všechny 

podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. 
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2. Disciplinární orgán vyrozumí o svém rozhodnutí písemně: 

a) provinilce 

b) STK příslušného sportu 

c) příslušného místopředsedu svazu nebo sekretariát ČSTPS. 

 

 

V. 

Zásady pro ukládání disciplinárního trestu 

 

 

čl. 1 

 

1. Za jedno provinění lze uložit jednotlivci pouze jeden trest. Za totéž provinění však může 

být potrestán i kolektiv. 

 

2. Projednává-li orgán současně několik souběžných provinění provinilce, vysloví trest 

pouze za provinění nejzávažnější. 

 

čl. 2 

 

Při ukládání trestu považují disciplinární orgány za polehčující okolnosti zejména to, že 

provinilý: 

- byl vyprovokován, 

- před proviněním se řádně choval, 

- nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil, 

- projevil upřímnou lítost, 

- sám oznámil provinění, kterého se dopustil, 

- napomáhal účinně při objasňování svého provinění. 

 

čl. 3 

 

Při ukládání trestu považují disciplinární orgány za přitěžující okolnosti zejména to, že 

provinilý: 

- se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě, 

- se dopustil provinění jako funkcionář, 

- se dopustil více provinění, 

- se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních dvou letech disciplinárně potrestán, 

- svedl k provinění jiného, 

- svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže. 

 

 

VI. 

Odvolání 

 

čl. 1 

 

1. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat odvolání do 15 dnů od 

obdržení rozhodnutí. 
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2. Za jednotlivce nemůže odvolání podat někdo jiný. 

 

3. Za družstvo podává odvolání výbor jeho oddílu. 

 

 

čl. 2 

 

1. Odvolání se posílá vyššímu postupnému orgánu. 

 

2. Odvolání se posílá společně se všemi dostupnými materiály z průběhu disciplinárního    

řízení. 

 

3. Odvolací orgán projedná odvolání co nejdříve. 

 

4. Potrestaný má právo se jednání odvolacího orgánu zúčastnit. 

 

 

čl. 3 

 

 

1. Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho 

podání oprávněna. 

 

2. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že jeho 

rozhodnutí bylo odůvodněné a správné. 

 

3. Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že nešlo o 

disciplinární provinění. 

 

4. Odvolací orgán změní rozhodnutí, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný druh trestu. 

 

5. Rozhodnutí výboru ČSTPS je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat. 

 

 

čl. 4 

 

 

1. Za projednání u výboru ČSTPS se stanoví uhradit poplatek ve výši 200,- Kč. 

 

2. Poplatek musí být uhrazen do dne zahájení řízení. 

 

3. Doklad o zaplacení musí být předložen před začátkem řízení o odvolání. 

 

4. Poplatek bude vrácen při rozhodnutí dle: 

a) hlavy VI čl. 3, bodu 3 

b) hlavy VI čl. 3 bodu 4. 
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VII. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Tresty uložené disciplinárními orgány se zaznamenávají: 

     -  sportovcům, trenérům a funkcionářům do průkazů ČSTPS, 

     -  oddílům a družstvům do evidenční karty oddílu. 

 

2. Záznam trestu je oprávněn provést příslušný orgán. 

 

3. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu 

funkce lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout příp. podmíněně 

odložit na zkušební dobu jednoho roku. 

 

4. O změně trestu rozhoduje s konečnou platností disciplinární orgán, který o něm rozhodl.  

 

5. Toto se nevztahuje na trest uložený za porušení pravidla o dopingu. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Poplatky za odvolání u výboru ČSTPS a pokuty se odesílají výhradně poštovní 

poukázkou na adresu ČSTPS. 

 

2. Výklad tohoto řádu provádí výbor ČSTPS. 

 

3. Jeho změny a doplňky schvaluje výbor ČSTPS 

 

 

 

Upraveno a schváleno výborem ČSTPS dne 25.11.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 


