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D I S C I P L I N Á R N Í   Ř Á D 
_______________________________________ 

 
I. 

Působnost disciplinárního řádu. 
 

Disciplinární řád upravuje definici přestupku (disciplinárního provinění) jednotlivců 
nebo oddílů/klubů - členů České gymnastické federace ( dále jen ČGF ), postup disciplinárních 
orgánů při zjišťování a projednávání přestupků a dále stanoví druhy sankcí, které mohou být 
uděleny za tyto přestupky. 

 
II. 

Obecná definice přestupku. 
 

1. Přestupkem podle disciplinárního řádu je zaviněné porušení povinností vyplývajících 
ze stanov a dalších vnitřních předpisů (řádů, směrnic apod.), porušení pravidel příslušného 
sportovního odvětví, porušení zásad slušnosti a sportovního chování a jiné jednání znevažující 
dobré jméno  ČGF. 
 

2. Přestupku se může dopustit jak jednotlivec tak kolektiv (oddíl, klub). 
 
3. Přestupkem je výše uvedené jednání pouze tehdy, dojde-li k němu v souvislosti 

s činností ČGF ( při soutěžích, soustředěních, zahraničních akcích apod. ) 
 

III. 
Sankce. 

 
1. Za přestupek podle tohoto disciplinárního řádu lze uložit tyto sankce: napomenutí, 

důtka, zákaz činnosti, zákaz výkonu funkce, peněžitý trest. ( viz. příloha ). 
 
2. Za jeden přestupek lze uložit pouze jeden druh sankce s tím, že případná náhrada 

vzniklé škody se nepovažuje za uložení sankce. 
 
3. U zákazu činnosti, zákazu výkonu funkce je  možnost prominutí zbytku trestu po 

uplynutí  poloviny trestu. Lze ukládat t podmíněné  tresty. 
 
4. V případech prokázaného dopingu se ukládání sankcí disciplinární komisí řídí 

Evropskou chartou proti dopingu a Českou chartou dopingu. 
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IV. 
Polehčující a přitěžující okolnosti. 

 
1. Jako k polehčující okolnosti se přihlédne k tomu, že provinilec byl k činu 

vyprovokován, doposud proti němu nebylo vedeno žádné disciplinární řízení, dobrovolně 
nahradil škodu, kterou způsobil, svého jednání upřímně lituje. 

 
2. Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne k tomu, že provinilec se choval zvlášť 

surovým způsobem, byl v poslední době disciplinárně trestán.  
 
 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH 
 

V. 
Příslušnost disciplinárního orgánu. 

 
1. Disciplinární přestupek projednává a rozhoduje o něm disciplinární komise. 
 
2. Disciplinární komise má vždy lichý počet členů, nejméně však tři, které jmenuje 

Výkonný výbor ČGF.  
 
3. O odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise rozhoduje Výkonný výbor ČGF. 

 
 

VI. 
Zahájení řízení. 

 
1. Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu 

oprávněné důvody; může tak učinit z vlastního nebo jiného podnětu. 
 
2.  Podnětem k zahájení disciplinárního řízení může být zejména: 
 

� sportovně-technický doklad (zápis, záznam rozhodčích, záznam ze 
soutěže, z utkání) 

� podnět orgánu pořádajícího soutěž/utkání nebo jiného orgánu 
soutěže/utkání 

� podnět jednotlivce, oddílu, klubu 
� oznámení výsledku dopingové kontroly 

 
4. Disciplinární řízení nelze zahájit, uplynula-li od zjištění přestupku 30 dnů. 
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VII. 
Účastníci disciplinárního řízení. 

 
1. Účastníkem řízení je jednotlivec nebo oddíl/klub, jehož přestupek se projednává; obviněný ze 
spáchání přestupku má právo se zúčastnit jednání disciplinární komise  a vyjádřit se ke všem 
skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a ke všem okolnostem projednávaného případu; 
jestliže tohoto práva prokazatelně nevyužije, může disciplinární komise projednat přestupek a 
uložit trest bez jeho účasti.  

 
2. V případě, že obviněný ze spáchání přestupku je mladistvý, bude o jednání disciplinární 
komise vyrozuměn jeho zákonný zástupce, který je přítomen řízení.  
 

VIII. 
Zastavení disciplinárního řízení. 

 
Disciplinární komise řízení zastaví, jestliže: 

� k disciplinárnímu přestupku nedošlo 
� nelze prokázat, že přestupek spáchal ten, proti němuž je vedeno řízení 
� ten, proti němuž je vedeno řízení zemřel  

 
IX. 

Rozhodnutí disciplinárního komise 
 
1. Po objasnění všech podstatných okolností případu, vydá disciplinární komise rozhodnutí. 

 
2.   Rozhodnutí disciplinární komise je písemné a  obsahuje nejméně tyto náležitosti: 

� složení disciplinární komise, která rozhodovala 
� označení obviněného z přestupku 
� den a místo rozhodnutí 
� výrok o spáchání disciplinárního přestupku a uložení trestu s odkazem 

na příslušná ustanovení disciplinárního řádu, podle kterých bylo 
rozhodováno; případně stanovení počátku trestu 

� odůvodnění 
� poučení o možnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek 
 

3.  Disciplinární komise může ve výroku rozhodnutí stanovit, že se upouští od potrestání, má-li za 
to, že již průběhem řízení bylo dosaženo splnění výchovného účelu a že s ohledem na osobu 
obviněného z přestupku a povahu přestupku není uložení trestu třeba. 

 
X. 

Opravný prostředek. 
 

1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinární komise je odvolání k odvolacímu 
orgánu - Výkonnému výboru ČGF. 

 
2.    Opravný prostředek má odkladný účinek. 
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XI. 
Osoby oprávněné podat odvolání. 

 
Podat odvolání je oprávněn obviněný z přestupku  ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení 

rozhodnutí disciplinárního komise. 
 

XII. 
Rozhodnutí odvolacího orgánu  

 
1. Odvolací orgán odvolání zamítne, pokud bylo podáno opožděně nebo neoprávněnou osobu. 
 
2. Odvolací orgán odvolání také zamítne v případě, že shledá, že není důvodné. 

 
3. Odvolací orgán rozhodnutí disciplinární komise zruší a věc mu vrátí k dalšímu projednání 
nebo sám ve věci rozhodne. 

 
4. O odvolání rozhodne odvolací orgán bez zbytečného odkladu. 
 

XIII. 
Doručování písemností týkajících se disciplinárního řízení. 

 
1. Písemnosti týkající se disciplinárního řízení (zejména oznámení o zahájení disciplinárního 
řízení, oznámení o termínu konání jednání před disciplinárním orgánem, rozhodnutí 
disciplinárního orgánu) doručuje buď sám disciplinární orgán nebo jsou doručovány pomocí 
pošty. 

 
2. Písemnosti se doručují na korespondenční adresu oddílu/klubu, proti kterému nebo proti jehož 
závodníkovi, závodnici, trenéru, rozhodčímu, funkcionáři, členu atd. je vedeno disciplinární 
řízení. 

 
3. Do vlastních rukou se doručuje rozhodnutí disciplinárního orgánu, vede-li se řízení proti 
jednotlivci. Takovéto rozhodnutí se rovněž doručuje na vědomí mateřskému oddílu/klubu. 
 

XIV. 
Evidence uložených sankcí. 

 
1. Disciplinární komise vede evidenci uložených sankcí. Evidence a dokumentace je uložena na 
sekretariátu ČGF. 

 
2. Evidence sankcí obsahuje tyto náležitosti: 
� označení potrestaného 
� označení trestu s odkazem na ustanovení disciplinárního řádu 
� údaj o délce nebo výši trestu 
 


