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I . Úvodní ustanovení 

1. Podle tohoto disciplinárního řádu ČSKGr (dále DŘ ČSKGr) se projednávají všechna provinění 
účastníků soutěží ČSKGr a ostatních soutěží, zkoušek a seminářů. Tresty uložené disciplinárními orgány 
podle tohoto DŘ ČSKGr mají platnost pro všechny soutěže a utkání pořádané ČSKGr.  

2. Podle tohoto DŘ ČSKGr se projednávají i všechna provinění související s přípravou organizací soutěží 
ČSKGr, zejména v tréninkovém procesu, při zájezdech a soustředěních, v přestupním řízení, při 
uzavírání smluv.  

3. Podle tohoto DŘ ČSKGr se projednávají i všechna provinění v reprezentaci a mezinárodním styku v 
tuzemsku i v zahraničí, ale také provinění znevažující jméno ČSKGr.  

4. Účelem DŘ ČSKGr je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců 
i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty měly preventivní 
a výchovný charakter.  

   

II. Disciplinární tresty 

1. V DŘ ČSKGr lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 
a) důtka 
b) peněžitá pokuta 
c) zastaveni závodní činnosti 
d) zákaz výkonu funkce  

2. VDŘ ČSKGr lze kolektivům ukládat tyto tresty: 
a) důtka 
b) peněžitá pokuta 
c) zákaz pořádání soutěží 
d) zastavení závodní činnosti 
e) vyloučení ze soutěže  

   

III. Disciplinární orgány 

Jediným disciplinárním orgánem v ČSKGr je disciplinární komise (dále jen DK). DK projednává všechna 



disciplinární provinění v ČSKGr. Jiné svazové orgány nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit.  

   

IV. Postup v disciplinárním řízení 

1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. 
Podněty k zahájení disciplinárního řízení: 
a) zápis ze soutěže 
b) zpráva delegáta ČSKGr 
c) vlastní zjištění DK 
d) písemná zpráva člena řídícího orgánu 
e) písemné oznámení výboru oddílu, klubu, školy 
f) písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy 

2. O podnětech zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů.  

3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok.  

4. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.  

5. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou 
sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, či jiné důkazní materiály.  

V. Účast provinilce 

1. Provinilec je povinen se DŘ zúčastnit nebo může své vyjádření učinit písemně s výslovným 
souhlasem projednání provinění bez jeho účasti. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na 
zasedání DK do 14 dnů, bude případ projednán bez jeho účasti.  

2. Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu, 
klubu  

VI. Závěr disciplinárního řízení 

1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto 
disciplinárního řádu.  

2. Rozhodnuti DK musí obsahovat: 
a) přesný druh trestu a časový údaj o jeho trvání 
b) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen 
c) poučení o možnostech odvolání  

3. Tresty za provinění začínají následujícím dnem pro rozhodnutí DK o uložení trestu.  

4. Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají s účinností od data začátku přestupního řízení.  

5. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech 
disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jeho zmocněný zástupce.  

6. O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně oddíl, klub, školu, jehož je provinilec členem.  



   

VII. Odvolání  

1. Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za 
jednotlivce se může odvolat pouze proviněný sám nebo jeho zákonný zástupce. Je-li potrestáno 
družstvo, může podat odvolán kterýkoli jeho člen.  

2. Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení, nebo doručení rozhodnutí DK.  

3. Poplatky za odvolací řízení: 1.500,- Kč  

4. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a zákazu 
pořádání soutěží, lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně 
odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku.  

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

Disciplinární řád v tomto znění byl schválen VV ČSKGr 
Dle předlohy vypracoval: ing. Jiří Boček  

   
 


