
 
 

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. 

 
  
I. Disciplinární řád 
1. Disciplinární řád upravuje definici disciplinárního provinění všech osob, které se zúčastní akcí pořádaných 

Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. (dále jen FISAF.CZ) včetně těch, kteří jsou registrováni 
FISAF.CZ k závodní činnosti, postup Disciplinární komise při zjišťování a projednávání disciplinárního 
provinění a dále stanoví druhy sankcí za tato disciplinární provinění. 

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
II. Působnost 

 
1. Tento Disciplinární řád FISAF.CZ (dále jen „DŘ“) se vztahuje na disciplinární provinění všech osob, které se 

zúčastní akcí pořádaných FISAF.CZ, registrovaných členů FISAF.CZ, fyzických i právnických osob, kterých se 
dopustí v soutěžích organizovaných FISAF.CZ nebo v souvislosti s těmito soutěžemi.  

2. Podle DŘ se projednávají i disciplinární provinění v reprezentaci a v mezinárodním styku v tuzemsku i 
v zahraničí, pokud k jejich projednání není příslušný jiný orgán.  

3. Závodní kluby disciplinárně odpovídají za disciplinární provinění, jichž se dopustí jejich členové.  
4. DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů členských klubů FISAF.CZ, kterých se dopustili porušením 

jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a postih je v kompetenci klubových disciplinárních orgánů 
podle stanov či jiných předpisů těchto klubů.      

 
III. Disciplinární provinění 

 
1. Disciplinárním proviněním jednotlivce je zaviněné porušení povinnosti vyplývající ze Stanov FISAF.CZ a 

dalších vnitřních předpisů FISAF.CZ (řádů, směrnic, apod.). Disciplinárním proviněním je rovněž jakékoliv 
porušení pravidel vyplývajících z rozhodnutí orgánu FISAF.CZ či z předpisů FISAF International, porušení 
zásad slušnosti a sportovního chování a jiné jednání znevažující dobré jméno svazu. Disciplinárními 
proviněními klubů jsou závažná porušení pořádku v soutěžích jednotlivcem, za kterého jeho klub nese 
disciplinární odpovědnost. Disciplinární provinění dle tohoto odstavce dále jako „disciplinární provinění“ 
nebo jako „provinění“.  

2. Znaky disciplinárních provinění jsou uvedeny ve zvláštní části DŘ.  
3. Členové FISAF.CZ registrovaní k závodní činnosti nesou disciplinární odpovědnost za své činy i mimo 

konkrétní závod pořádaný FISAF.CZ. Mohou být proto postiženi podle DŘ i tehdy, jestliže se dopustili 
závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na soutěži nezúčastněné, za podmínky, že se 
provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi FISAF.CZ. 

4. K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li DŘ, že je třeba 
úmyslného zavinění.  

5. Odpovědnost za porušení antidopingových pravidel se posoudí podle předpisů antidopingových orgánů. 
6. Disciplinárním proviněním je i pokus směřující k uskutečnění zakázaného jednání. Za pokus se uloží 

disciplinární trest podle sazby za příslušné disciplinární provinění s ohledem na skutečnost, že k 
důsledkům dokonaného disciplinárního provinění nedošlo. 

 
IV. Disciplinární tresty 

 

http://fisaf.cz/
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1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 
a. důtka, 
b. peněžitá pokuta,  
c. zastavení závodní činnosti, 
d. zákaz výkonu funkce. 

2. V disciplinárním řízení lze klubům, popř. i soutěžním týmům, přičemž týmem jsou dle tohoto DŘ míněny 
všechny kategorie – tj. jednotlivci, dua, tria a týmy (dále společně jako „týmy“) ukládat tyto tresty: 

a. důtka, 
b. peněžitá pokuta, 
c. odebrání soutěžních bodů, 
d. vyloučení ze soutěže. 

3. Stanoví-li DŘ za některé disciplinární provinění několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo 
i více těchto trestů vedle sebe.  

4. Pokud je dále stanoveno, že lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném 
odložení činí 3 měsíce až 12 měsíců. 

5. Tresty uvedené v odst. 2 písm. a) a b) lze uložit členskému klubu (dále jen "klub"), tresty uvedené v odst. 
2 pod písm. c) a d) lze uložit pouze jednotlivým týmům. 

6. Příslušná Disciplinární komise může v případech zvlášť závažného provinění, zejména při ohrožení 
regulérnosti soutěže navrhnout, kromě uložení trestu, též vyloučení člena (fyzické i právnické osoby) 
z FISAF.CZ podle stanov FISAF.CZ. 

 
V. Důtka 
 
1. Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se vždy písemně, a to v 

případech nejméně závažných provinění. Důtku je možno uložit jen jednou v závodní sezóně. 

 
VI. Peněžitá pokuta 

 
1. Jednotlivcům může být s přihlédnutím k typu soutěže udělena pokuta až do výše 25.000,- Kč (slovy: 

dvacet pět tisíc korun českých). 
2. Klubům může být s přihlédnutím k typu soutěže udělena pokuta až do výše 50.000,- Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých). 
3. Uloženou pokutu je potrestaný povinen uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí 

disciplinárního orgánu oznámeno, je-li zasíláno písemnou formou, tak od doby doručení tohoto 
rozhodnutí. Potrestaný je povinen vyrozumět disciplinární orgán o uhrazení pokuty v den, kdy byla pokuta 
z jeho strany uhrazena. Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, je disciplinární orgán (tj. 
disciplinární komise dle tohoto DŘ) oprávněn požadovat společně s pokutou rovněž úhradu úroků 
z prodlení. 

 
VII. Zastavení závodní činnosti 

 
1. Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit závodníkovi na časové období. Trest na časové období je 

možno uložit nejvýše na 5 let. Při uložení trestu na časové období nesmí závodník nastoupit v žádné 
národní soutěži FISAF.CZ ani mezinárodní soutěži v rámci FISAF International. Může-li závodník nastupovat 
za více soutěžních týmů jednoho klubu, nesmí po dobu trestu nastoupit za žádný tým.  

2. Výkon trestu zastavení závodní činnosti týmů, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen. K 
podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit jen tehdy, jestliže předchozí chování jednotlivce, který 
se disciplinárního provinění dopustil a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem 
přiměje jednotlivce, který se disciplinárního provinění dopustil, k nápravě. Jestliže se potrestaný ve 
zkušební době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než důtka, vykoná se 
současně i podmíněně odložený trest. Podmíněný trest však nelze uložit, pokud byl závodník vyloučen. 
V případě vyloučení závodníka je vždy uložen trest zastavení závodní činnosti. 
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3. Pokud se disciplinárního provinění, za něž je uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti v délce 
2 měsíců a delší, dopustí závodník, který je současně rozhodčím, trenérem nebo členem týmu, uloží 
disciplinární orgán také trest zákazu výkonu funkce. Disciplinární orgán v takovém případě stanoví, jaké 
funkce se zákaz jejího výkonu po dobu zastavení závodní činnosti týká, v čem zákaz výkonu funkce spočívá 
a písemně o tom uvědomí orgány, které mají trest zákazu výkonu funkce vykonat.  

 
VIII. Zákaz výkonu funkce 
 
1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, pořadateli konkrétního závodu, rozhodčím a jiným 

osobám pověřeným funkcemi při konání závodu. Trest zákazu výkonu volené funkce nelze uložit členům 
orgánů zvolených podle stanov FISAF.CZ. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých 
konkrétních funkcí se trest týká a v čem zákaz výkonu funkce spočívá. Jsou-li funkcionáři uvedení 
v předchozí větě také registrovanými závodníky, rozhodne disciplinární orgán, zda spolu s trestem zákazu 
výkonu funkce uloží i trest zastavení závodní činnosti v případech, kdy trest zákazu výkonu funkce byl 
uložen za závažné provinění nebo je obava, že funkcionář by mohl účel trestu zákazu výkonu funkce 
závodnickou účastí v soutěži obcházet. 

2. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit až na 5 let. V době uloženého trestu nesmí jednotlivec, který se 
disciplinárního provinění dopustil vykonávat zakázané funkce při žádné soutěži. Může se však podílet na 
přípravě týmu či jiné činnosti.  

3. Trest zákazu výkonu funkce podle odst. 2 je možno podmíněně odložit obdobně jako u zákazu závodní 
činnosti dle čl. VII odst. 2 DŘ. Příslušná ustanovení se uplatní přiměřeně. 

 
IX. Odebrání soutěžních bodů 

 
1. Trest odebrání soutěžních bodů lze uložit výlučně klubu. Trest se vykoná tak, že se potrestanému klubu 

odebere 25 % soutěžních bodů z celkového počtu soutěžních bodů, které klub získá v závodní sezóně do 
rozhodnutí disciplinární komise. Soutěžní body jsou body sbírány v rámci hodnocení Top ten. Jiný počet 
či způsob odebrání soutěžních bodů za jedno disciplinární provinění je nepřípustný. Trest odebrání bodů 
se vykoná v závodní sezóně, ve které příslušná DK rozhodla. Pokud byla závodní sezóna ukončena, nebo 
nesplnil-li by trest svůj účel, odeberou se klubu soutěžní body v následující závodní sezóně.  

 
X. Vyloučení týmu ze soutěže 

 
1. Trest vyloučení týmu ze soutěže je možno uložit jen ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy 

odporující zásadám fair play a pravidlům morálky, v jejichž důsledku bylo ovlivněno soutěžit nebo soutěžit 
neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí s ohledem na závažnost provinění třídu soutěže, v níž 
bude moci vyloučený tým startovat v příští závodní sezoně.  
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST - Disciplinární provinění 

 
I. Nesportovní chování 

 
1. Nesportovního chování v souvislosti s konkrétním závodem se dopustí ten, kdo svým jednáním narušuje 

řádný průběh závodu, zejména jestliže neslušně pokřikuje, zdržuje, nedodržuje předepsaná pravidla, 
předstírá zranění, bezdůvodně opustí závodní plochu, nedodržuje předepsané ošacení a dopouští se 
jiných podobných činů nebo se jinak neukázněně chová při závodu i mimo něj. Za toto provinění bude 
jednotlivec, případně klub, který se disciplinárního provinění dopustil potrestán důtkou nebo trestem 
zastavení závodní činnosti či zákazu výkonu funkce na 1 až 4 týdny nebo peněžitou pokutou. 

2. Nesportovního chování vůči jinému závodníkovi, trenéru, funkcionáři, pořadateli nebo diváku se dopustí 
ten, 

a. kdo shora uvedeným osobám nadává, používá hanlivých posuňků a gest nebo se dopouští jiného 
jednání, které má napadeného ponížit či zesměšnit. Za toto disciplinární provinění bude potrestán 
zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce až na 4 týdny nebo peněžitou pokutou. 
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b. kdo shora uvedené osoby hrubě uráží vulgárními výrazy a činy nebo jim vyhrožuje. Za toto 
disciplinární provinění bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce 
na 3 týdny až 6 měsíců popř. i peněžitou pokutou. 

3. Nesportovního chování vůči rozhodčím nebo řídícím orgánům FISAF.CZ a jejich členům pro výkon jejich 
funkce se dopustí ten, 

a. kdo neuposlechne jejich příkazů, k nimž jsou oprávněni, kdo jim nadává, nebo kdo vůči nim 
používá hanlivých posuňků a gest anebo se dopouští jiného jednání, které má napadeného ponížit 
nebo zesměšnit, Za toto provinění bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem 
výkonu funkce na 2 až 6 týdnů popř. i peněžitou pokutou. 

b. kdo je hrubě uráží vulgárními výrazy a činy nebo jim vyhrožuje. Za toto provinění bude potrestán 
zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 6 měsíců, popř. i 
peněžitou pokutou. 

 
II. Tělesné napadení 

 
1. Tělesného napadení se dopustí ten, kdo použije fyzické násilí proti jinému závodníkovi, trenéru, 

funkcionáři, pořadateli či diváku nebo rozhodčímu. Tělesné napadení spočívá v:  
a. cloumání, vrážení, udeření nebo napadení jiným způsobem nedosahujícím způsobů nebo 

intenzity, které jsou uvedeny pod písm. b), jestliže nedošlo ke zranění napadeného. Za toto 
disciplinární provinění bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce 
na 2 týdny až 2 měsíce popř. i peněžitá pokuta. 

b. jiné násilné činnosti, zejména násilné činnosti, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-
li za následek jeho pracovní neschopnost nebo znemožnilo-li mu zúčastňovat se sportovní 
činnosti. Za toto disciplinární provinění bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu 
výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců popř. i peněžitá pokuta. 

2. Dopustí-li se závodník nebo jiný příslušník družstva anebo funkcionář klubu tělesného napadení 
rozhodčího, bude klubu uložena peněžitá pokuta nebo trest odebrání 25 % soutěžních bodů z celkového 
počtu soutěžních bodů, které klub získá v závodní sezóně do rozhodnutí disciplinární komise. Dopustí-li 
se závodník nebo jiný člen týmu anebo funkcionář klubu tělesného napadení příslušníka jiného klubu 
může být klubu uložena peněžitá pokuta. 

 
III. Porušení regulérnosti soutěže 

 
1. Porušení regulérnosti soutěže se dopustí ten, kdo úmyslně ovlivní závod nebo celou soutěž způsobem, 

který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení a který je v rozporu se zásadami fair play a 
pravidly morálky nebo ten, kdo takové jednání organizuje nebo k němu navádí anebo mu pomáhá. Za toto 
disciplinární provinění, pokud bylo spácháno bez úplaty nebo slibu úplaty bude uložen trest zastavení 
závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 6 měsíců až 24 měsíců a peněžitá pokuta. Za toto 
disciplinární provinění, pokud bylo spácháno za úplatu nebo slib úplaty, bude uložen trest zastavení 
závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 12 měsíců až 60 měsíců a peněžitá pokuta. 

2. Za porušení regulérnosti sportovní soutěže je spoluodpovědný rovněž ten klub, jehož závodník, trenér 
nebo jiný člen klubu se takového individuálního provinění dopustí. Za toto disciplinární provinění bude 
klubu uložen trest odebrání 25 % soutěžních bodů z celkového počtu získaných bodů, které klub získá 
v závodní sezóně do rozhodnutí disciplinární komise, nebo trest vyloučení ze soutěže a může být uložena 
i peněžitá pokuta. 

 
IV. Použití dopingu 

 
1. Použití dopingu se dopustí závodník, který poruší antidopingová pravidla stanovená Světovým 

antidopingovým kodexem nebo funkcionář, kterého lze podle antidopingových pravidel považovat za 
člena doprovodného personálu. Znaky porušení antidopingových pravidel, zásady pro ukládání trestů a 
rozpětí trestních sazeb stanoví Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve Sportu v ČR, vydaná 
Antidopingovým výborem ČR. 
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2. Dopustí-li se více než jeden závodník nebo funkcionář týmu nebo klubu disciplinárního provinění zákazu 
dopingu, bude klubu uložen trest odebrání 25 % soutěžních bodů z celkového počtu soutěžních bodů, 
které klub získá v dané závodní sezóně do rozhodnutí disciplinární komise a trest peněžité pokuty klubu 
podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, vydané Antidopingovým výborem ČR. 

 
 
V. Porušení pořádku FISAF.CZ 

 
1. Porušení pořádku FISAF.CZ se dopustí ten, kdo v úmyslu přivodit sobě nebo jinému příznivější podmínky 

pří závodu anebo neoprávněně získat příznivější výsledek rozhodnutí orgánu FISAF.CZ či jeho funkcionáře 
nebo získat jiné neoprávněné výhody  

a. falšuje doklady, uvádí nepravdivé údaje v dokladech nebo zatajuje skutečnosti důležité pro 
jednání orgánu, uvede jej v omyl nepravdivou výpovědí, křivým svědectvím nebo jinými 
podobnými činy nebo 

b. ovlivňuje jej způsobem, který odporuje zásadám fair play a pravidlům morálky nebo 
c. narušuje plnění povinností stanovených a předpisech FISAF.CZ nebo neuposlechne rozhodnutí 

příslušného orgánu nebo 
d. poruší povinnosti stanovené předpisy při uzavírání a ukončování smluv upravujících výkon závodní 

činnosti mezi závodníkem a klubem nebo podobných smluv nebo povinnosti související 
s registračním či přestupním řízením nebo s agendou členství ve FISAF.CZ 

e. využije následků uvedených provinění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného, aniž by se jich 
sám dopustil. 

nebo, kdo hrubě uráží FISAF.CZ a jeho orgány nebo členy orgánů FISAF.CZ nebo se dopouští jiných 
podobných činů. Za toto disciplinární provinění bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo 
zákazem výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců. 

2. Dopustí-li se závodník nebo funkcionář týmu nebo klubu disciplinárního provinění porušení pořádku 
FISAF.CZ, jehož bude klubu uložena důtka nebo peněžitá pokuta. 
 

VI. Neúčast při reprezentaci 

 
1. Neúčasti při reprezentaci se dopustí závodník, který se přes řádné pozvání nezúčastní bez opodstatněné 

omluvy reprezentační akce FISAF.CZ. Za toto disciplinární provinění bude závodník potrestán zastavením 
závodní činnosti na 2 týdny až 3 měsíce popř. i peněžitou pokutou. 

2. Spoluúčasti se dopustí trenér, vedoucí týmu nebo jiný funkcionář klubu, který měl na disciplinární 
provinění závodníka podíl. Za toto disciplinární provinění bude funkcionář potrestán zákazem výkonu 
funkce na 4 týdny až 4 měsíce popř. i peněžitou pokutou. 

3. Jestliže funkcionář klubu se svým jednáním podílí na neúčasti závodníka při reprezentaci, bude klubu 
uložena peněžitá pokuta. 

 
VII. Zákaz diskriminace 

 
1. Diskriminace se dopouští ten, kdo veřejně hanobí, diskriminuje nebo ponižuje jiného urážlivým způsobem 

s ohledem na rasu, barvu pleti, jazyk, víru nebo etnický původ nebo se dopouští jakéhokoliv jiného 
diskriminujícího anebo hanobícího chování. Za disciplinární provinění proti zákazu diskriminace bude 
závodník potrestán zastavením závodní činnosti nejméně 6-12 měsíců popř. i peněžitou pokutou. Za 
disciplinární provinění proti zákazu diskriminace bude funkcionář potrestán zákazem výkonu funkce 12-
24 měsíců popř. i peněžitou pokutou. 

 
VIII. Nedostavení se k soutěži 

 
1. Rozhodčímu, který se nedostaví na závod bez omluvy, bude uložen trest zákazu výkonu funkce na 1 týden 

až 12 měsíců nebo peněžitá pokuta. 
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IX. Porušení regulérnosti soutěže 
 
1. Rozhodčímu, který uvede nepravdivé výpovědi před orgány FISAF.CZ, zamlčí událost, jež by měla za 

následek nezahájení nebo předčasné ukončení závodu, umožní nastoupení závodníka, jestliže to 
nedovolují pravidla  nebo ustanovení soutěžního řádu a předpisů FISAF.CZ, nezahájí nebo předčasně 
ukončí závod, aniž by pro to byly důvody, které stanoví pravidla nebo soutěžní řád anebo se dopustí jiných 
podobných porušení pravidel řádů a předpisů FISAF.CZ, bude uložen trest zákazu výkonu funkce na 2 
měsíce až 12 měsíců a peněžitá pokuta. 

 
C. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 
I. Disciplinární komise 

 
1. Disciplinárními orgány rozhodujícími v I. instanci jsou výlučně disciplinární komise (dále též ,,DK´´), které 

pro své soutěže ustavují řídící orgány FISAF.CZ na všech územních stupních. Žádný jiný orgán FISAF.CZ 
nemůže funkci DK nahradit nebo do ní zasahovat, a to ani orgán, který ji ustavil. 

2. Disciplinární komise je navržena Výkonným výborem FISAF.CZ. Jmenovanými zástupci jsou člen sportovně 
technické komise (dále jen STK), hlavní manažer FISAF.CZ, člen komise krajských vedoucích (dále jen KKV). 
Disciplinární komise vede evidenci projednávaných disciplinárních provinění, včetně odvolání. Evidence 
se ukládá na sekretariátu FISAF.CZ. 

 
II. Pravomoc disciplinárních komisí 

 
1. DK projednávají všechna disciplinární provinění ve FISAF.CZ a jsou oprávněny ukládat za ně tresty a další 

opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány FISAF.CZ (výkonný výbor, odborné komise atd.) nemohou 
disciplinární tresty ukládat ani měnit či zrušovat s výjimkou orgánů činných v odvolacím nebo 
přezkumném řízení. 

 
III. Účel disciplinárního řízení 

 
1. Účelem disciplinárního řízení je náležitě zjistit a objasnit, objektivně posoudit a spravedlivě potrestat 

disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát na to, aby uložené 
tresty vedle represivní stránky splňovaly i požadavek prevence. 

 
IV. Zahájení disciplinárního řízení 

 
1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže dojde k přesvědčení, že jsou pro to dostatečné důvody. Podnětem k 

zahájení disciplinárního řízení je zpravidla: 
a. zápis ze závodu, 
b. vlastní zjištění DK, 
c. písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise.  

2. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení podle odst. 1 rozhodují DK bez zbytečných odkladů, tak, že 
buď zahájí disciplinární řízení anebo podnět odloží, pokud dospěje k závěru, že nejde o disciplinární 
provinění. 

3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 2 roky.  

 
V. Průběh disciplinárního řízení 

        
1. DK postupuje v zahájeném disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. 
2. Účastníkem disciplinárního řízení je ten, o jehož právech či povinnostech se v disciplinárním řízení 

rozhoduje. 
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3. K řádnému objasnění okolností projednávaného disciplinárního provinění je DK oprávněna přizvat k 
jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné 
důkazní prostředky, a to bez nároku na náhradu nákladů. V případech zřetele hodných, DK přizná částečné 
nebo plné důvodně vynaložené náklady. 

4. Pokud dojde k jednání hrubě ztěžujícímu postup řízení, zejména nedostavení se bez vážného důvodu 
k jednání DK, neuposlechnutí pokynu DK, rušení pořádku při jednání nebo k hrubě urážlivému podání, 
neuhrazení poplatku za projednání disciplinárního provinění apod., je příslušná DK oprávněna po 
předešlém upozornění udělit pořádkovou pokutu, jednotlivcům až do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých), klubům až do výše 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 

5. Pořádková pokuta může být udělena opakovaně. Proti udělení pořádkové pokuty není možno podat 
odvolání. 

 
VI. Účastník disciplinárního řízení 

 
1. Účastník je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně. 

Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho účasti. V 
případě výslovného písemného předvolání disciplinární komisí, je účastník povinen se disciplinárního 
řízení zúčastnit. V případě, že účastník je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá klub za jeho 
účast. 

2. Klub, jehož je účastník členem nebo příslušníkem anebo na jehož příkaz konal, může DK zaslat své 
stanovisko k provinění, druhu a výši trestu. 

3. Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře klubu. Za účast 
všech pozvaných odpovídá klub. Nemůže-li DK případ projednat z objektivních důvodů, budou cestovní 
výlohy pozvaných funkcionářů uhrazeny. 

 
VII. Závěr disciplinárního řízení 
 
1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu v případě, že dojde 

k závěru, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k disciplinárnímu provinění 
nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu, která se disciplinárního provinění dopustila, může 
DK též od potrestání upustit. 

2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
a. přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání se stanovením dne jeho počátku  
b. odkaz na příslušný článek zvláštní části DŘ a stručný popis provinění, za které byl trest uložen   
c. poučení o možnosti podat proti rozhodnutí DK odvolání. 

3. Trest musí být vykonán, byť jeho přenesením do nové závodní sezony nebo do jiné soutěže. 
4. Byl-li uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu jakékoli funkce za takové provinění, které 

vyžaduje tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví, oznámí DK tuto skutečnost příslušnému řídícímu 
orgánu toho sportu, v němž provinilec také působí. Takovýmto proviněním je v každém případě provinění 
jednotlivce proti zákazu používání dopingu. 

 
VIII. Účinnost disciplinárních trestů 

 
1. Účinnost disciplinárních trestů počíná dnem následujícím po dni rozhodnutí DK o uložení trestu. 
2. Tresty za provinění v registračním a přestupním řízení se ukládají s účinností ode dne, který stanoví DK ve 

svém rozhodnutí nebo který určí příslušné řády a předpisy. 
 
IX. Dokumentace disciplinárního řízení 

 
1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o zahájení, průběhu a závěrech 

disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce. Záznamy o uložených 
trestech jednotlivcům a kolektivům vede DK ve své evidenci. 
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2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK klub, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec nebo zástupce klubu 
jednání DK přítomen bude rozhodnutí DK vyhlášeno ústně a ode dne vyhlášení je pro jednotlivce, či kluby 
a řídící orgány závazné. I v takovém případě je však pro počátek běhu lhůty k podání odvolání rozhodný 
den písemného doručení, které je možné zaslat i emailovou formou.  

 
X. Ukládání trestů 

 
1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k 

ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
2. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za týž skutek vést podle tohoto 

DŘ další disciplinární řízení. Ke skutečnosti, že provinilec byl za týž skutek potrestán již podle klubových 
předpisů nebo odsouzen v trestním řízení přihlédne DK v případě, že by souběh obou potrestání 
představoval vzhledem ke všem okolnostem provinění pro provinilce neopodstatněnou tvrdost.  

 
XI. Podmíněné odložení zbytku trestu 

 
1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce je možno na 

základě žádosti potrestaného zbytek trestu podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 12 
měsíců. K žádosti je třeba přiložit doklad o úhradě poplatku. 

2. O podmíněném odložení zbytku trestu rozhoduje orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností (DK 
nebo odvolací orgán FISAF.CZ). 

 
XII. Poplatky v disciplinárním řízení 

 
1. Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit poplatek ve výši 2.000,- Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých). 
2. Poplatek za projednání disciplinárního provinění hradí osoba, která se disciplinárního provinění dopustila, 

případně klub.  
3. Doklad o úhradě poplatku musí být DK předložen před zahájením jejího jednání. V případě, že DK 

rozhodne, že nedošlo k disciplinárnímu provinění, vrací se poplatek za projednání zpět. 

 
D. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

 
I. Odvolání 

 
1. Proti rozhodnutí DK může podat odvolání jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat 

odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestán tým nebo klub, může odvolání podat pouze statutární 
orgán klubu (výbor, předseda, apod.).  

2. O odvolání rozhoduje Výkonný výbor FISAF.CZ. 
3. Odvolání musí být podáno do 7 dnů ode dne doručení k příslušnému odvolacímu orgánu. Lhůta je 

dodržena, je-li 7. dne ode dne doručení odvolání podáno doporučeně na poštu, osobně doručeno nebo 
emailem formou skenu zasláno odvolacímu orgánu. 

4. DK zašle neprodleně všechny vyžádané písemné podklady spolu se svým stanoviskem k odvolání 
příslušnému odvolacímu orgánu. 

5. Odvolání nemá odkladný účinek vyjma trestu peněžité pokuty. 
6. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Poplatek za 

odvolací řízení hradí osoba, která byla rozhodnutím DK potrestána.  
7. Odvolání musí být obsahovat nejméně následující náležitosti: 

a. označení orgánu, kterému se podává, 
b. název a adresu klubu nebo jméno a adresu jednotlivce (případně telefonickým kontaktem), který 

se odvolává, 
c. označením rozhodnutí disciplinární komise, která rozhodla v I. instanci, 
d. sdělení důvodů odvolání a krátkým popisem sporné události, 
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e. označením důkazů (svědků, listin apod.), jichž má být v odvolacím řízení použito, 
f. sdělením jaký výsledek jednání o odvolání se očekává, 
g. podpisy oprávněných funkcionářů klubu nebo odvolávajícího se jednotlivce, 
h. dokladem o doručení odvolání DK, která rozhodla v I. instanci 
i. dokladem o úhradě poplatku za odvolání 

8. Ten, kdo je oprávněn podat odvolání, jej může vzít zpět. Může tak učinit dříve, než odvolací orgán začne 
odvolání projednávat. Bere-li zpět odvolání písemně jednotlivec, musí být zpětvzetí opatřeno jeho 
vlastnoručním podpisem a bere-li odvolání zpět písemně klub, musí být opatřeno podpisem statutárního 
orgánu. V případě platného zpětvzetí odvolání se uhrazený odvolací poplatek vrací zpět.  

 
II. Odvolací řízení 

 
1. Odvolací orgán je povinen na své jednání odvolatele včas pozvat písemnou pozvánkou. Odvolací orgán je 

rovněž povinen pozvat na jednání zástupce orgánu DK, případně může pozvat i zástupce dalších klubů či 
jednotlivce, kteří z povahy věci mají nebo mohou mít oprávněný zájem na výsledku odvolacího řízení. 
Všechny pozvané osoby mají právo se před odvolacím orgánem vyjádřit k věci. 

2. Odvolatel i pozvaný se zúčastňují odvolacího řízení na vlastní náklady. Na tuto skutečnost musí být 
v pozvánce upozorněni. Nedostaví-li se odvolatel nebo pozvaný účastník odvolacího řízení na jednání, a 
nevyužije tak možnost se vyjádřit, rozhodne odvolací orgán na základě důkazních prostředků, které má 
k dispozici. 

3. Odvolatel, je-li právnickou osobou, může být zastoupen především svým funkcionářem nebo pověřeným 
členem. Je však možno nechat se zastupovat i advokátem nebo jinou osobou, která se musí před 
odvolacím orgánem prokázat příslušným zmocněním. Za stejných podmínek se může nechat zastupovat 
i jednotlivec. 

4. Odvolací orgán je povinen při dodržení všech podmínek pro řádný počátek a průběh jednání o podaném 
odvolání rozhodnout tak, aby zbytečnou prodlevou nebyla ohrožena práva členů FISAF.CZ v soutěžích. To 
se týká především odvolání proti uložení nepodmíněných trestů zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu 
funkce, uzavření hřiště a nařízení nového utkání. 

 
III. Rozhodnutí o odvolání 

 
1. Odvolací orgán odvolání zamítne, dospěje-li k závěru, že není důvodné, neboť rozhodnutí DK je věcně 

správné a je v souladu se Stanovami FISAF.CZ a příslušnými řády a předpisy FISAF.CZ.                  
2. Odvolací orgán může odvolání zamítnout také tehdy, není –li ani přes vyzvání odvolání doplněno o 

náležitosti uvedené v příslušných řádech a předpisech. Odvolání zamítne vždy, jestliže nebude nejpozději 
při zahájení projednávání věci předložen doklad o úhradě poplatku z odvolání. 

3. Pokud odvolací orgán zjistí při projednávání odvolání nedodržení nebo porušení Stanov nebo příslušných 
předpisů FISAF.CZ, rozhodnutí učiněné DK zruší, popřípadě vydá rozhodnutí nové. Po zvážení všech 
okolností projednávané věci, může změnit výši nebo druh projednávané sankce uložené DK. Rozhodnutí 
odvolacího orgánu však nemůže být postavení odvolatele zhoršeno. 

4. Odvolací orgán není oprávněn vrátit věc zpět DK. Není-li záležitost dostatečně prošetřena DK, je odvolací 
orgán povinen věc sám došetřit a rozhodnout. Postupuje při tom tak, aby zjistil co nejpřesněji skutkové 
okolnosti projednávané věci včetně případného posouzení nových důkazů, které nebyly známy či 
předloženy při jednání DK. 

5. Výsledek rozhodnutí o odvolání sdělí odvolací orgán přítomným účastníkům jeho jednání. Rozhodnutí o 
odvolání musí být následně vyhotoveno písemně a doručeno odvolateli i všem pozvaným. 

6. Rozhodnutí o odvolání musí obsahovat označení orgánu, který o odvolání rozhodl, výrok rozhodnutí a 
jeho odůvodnění opřené o skutková zjištění a řády a předpisy FISAF.CZ. Rozhodnutí je konečné a nelze se 
proti němu dále odvolat. 

7. Pokud bylo odvolání vyhověno, byť jen částečně, vrátí se odvolací poplatek odvolateli zpět. DK je povinna 
vrátit zpět rovněž poplatky, které mu v takovém případě odvolatel uhradil při jeho jednání. 

 
Tento disciplinární řád schválila Valná hromada FISAF.CZ na svém jednání 3. 12. 2021, účinný je od 1. 1 2022. 
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