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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

HLAVA I
OBECNÁ ČÁST
Článek 1
Základní ustanovení
Disciplinární řád stanovuje podmínky a postup projednávání všech disciplinárních provinění v ČKS
(disciplinární řízení). Vztahuje se na všechny korfbalové kluby, oddíly (dále jen kluby), které jsou
zapojeny do soutěží řízených ČKS, na jednotlivé hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře i členy klubů,
a rovněž na funkcionáře ČKS.
Článek 2
Disciplinární odpovědnost
(1)

(2)
(3)

Disciplinární provinění jednotlivce je zaviněné jednání, které porušuje závazné předpisy,
rozhodnutí a usnesení orgánů ČKS, a rovněž jednání, které odporuje obecným principům
morálky a fair play (např.přijímání úplatku, podplácení, pletichy v řízeních ČKS, dopink
apod.)
Disciplinární provinění jednotlivce je rovněž závažné porušení pravidel korfbalu, jestliže
k jeho postižení nepostačují jiné prostředky.
Disciplinární provinění klubu je zaviněné porušení závazných předpisů, rozhodnutí a
usnesení orgánů ČKS, jakož i závažné případy narušení pořádku související se sportovními
soutěžemi a jinými akcemi v rámci ČKS, kterých se dopustí kolektivy – družstva daného
klubu či klubové orgány.
Článek 3
Tresty

(1)

V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty :
a) napomenutí,
b) důtku,
c) zastavení závodní činnosti,
d) zastavení výkonu funkce,

(2)

V disciplinárním řízení lze ukládat klubům tyto tresty :
a) důtku,
b) kontumaci,
c) peněžitou pokutu,
d) uzavření hřiště,
e) zastavení závodní činnosti družstva,
f) vyloučení družstva ze soutěže.
Článek 4

Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Ukládá se v případech méně vážných provinění, zejména
tehdy, jedná-li se o první případ provinění.
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Článek 5
Důtka je přísnější forma trestu, která se ukládá zejména za opakované méně závažné provinění.
Článek 6
(1)

(2)

Kontumace je trest uložený družstvům :
a) za neoprávněný start hráče nebo hráčky v utkání kontumace 0:7 ve prospěch
soupeře za každé utkání, v němž došlo k neoprávněnému startu hráče či
hráčky automaticky;
b) za předčasně ukončené utkání provinivšího se družstva kontumace 0:7 ve
prospěch soupeře;
c) za nesehraná utkání z důvodu zastavení závodní činnosti družstev, či nedostavení
se k zápasu kontumace 0:7 ve prospěch soupeře.
Pokud rozdíl skóre výsledku dosaženého na hřišti byl větší než 7 ve prospěch soupeře, pak
platí tento výsledek.
Článek 7

(1)

(2)
(3)
(4)

Zastavení závodní činnosti (dále jen ZZČ) je trestem uloženým hráčům :
a) na určité časové období (hráč nesmí startovat v žádném utkání), nejvýše však na
12 měsíců,
b) na určitý počet soutěžních utkání (hráč může startovat v ostatních tréninkových,
přátelských, mezinárodních a mezistátních utkáních, nestanoví-li disciplinární orgán
jinak),
Za udělení 2. žluté karty v jednom soutěžním ročníku následuje trest ZZČ na jedno utkání
automaticky,
Za udělení 4. žluté karty v jednom soutěžním ročníku následuje trest ZZČ na tři utkání
automaticky,
Za udělení červené karty následuje trest ZZĆ na jedno utkání automaticky, nestanoví-li
disciplinární orgán trest vyšší. Rozhodčí může udělit červenou kartu nejen za provinění
během utkání, ale i za jiná závažná provinění před nebo po zápasu. V tomto případě
následuje, až do rozhodnutí disciplinárního orgánu, automaticky ZZČ a rozhodčí odebere
hráči registrační průkaz. Toto provinění musí být projednáno na nejbližším zasedání
disciplinárního orgánu, nejpozději však do 21 dnů ode dne udělení červené karty.
Článek 8

ZZČ družstva je trest uložený družstvu za provinění spáchaná jeho hráči před, při nebo po
konkrétním soutěžním utkání. Tento trest lze uložit družstvu nejvýše na tři mistrovská
utkání.Nesehraná utkání z důvodu ZZČ družstva se kontumují 0:7 ve prospěch soupeře.
Článek 9
(1)
(2)
(3)

Zákaz výkonu funkce (dále jen ZVF) je trest ukládaný kapitánům, trenérům, funkcionářům
klubů, rozhodčím i funkcionářům ČKS za provinění spáchaná v rámci jejich funkčních
pravomocí. Maximální výše trestu ZVF je 24 měsíců.
Trest spočívá v nemožnosti výkonu příslušné funkce při šech soutěžních, přátelských i
mezinárodních utkáních. V případě trenérů se zákaz vztahuje i na trénování v klubech,
resp. reprezentaci.
Trest ZVF u rozhodčích lze uložit až po projednání věci v komisi rozhodčích ČKS a
s přihlédnutím k jejímu stanovisku.
Článek 10

(1)
(2)

Peněžitá pokuta je trest, který lze uložit klubům za závažné provinění až do výše 5000Kč.
Při ukládání trestu disciplinární orgán v rozhodnutí určí způsob platby a lhůtu splatnosti,
která nesmí být kratší než 15 dní.
Článek 11
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(1)

(2)

(3)

Uzavření hřiště je trest ukládaný klubům za hrubé porušování ustanovení soutěžního řádu,
zejména pak za neplnění pořadatelských povinností při zajištění utkání. Trest lze převést do
dalšího soutěžního ročníku.
Trest spočívá v tom, že potrestaný tým či klub nesmí v daném období pořádat domácí
ligová utkání na hřištích v okruhu 50 km od sídla svého klubu. Přitom nesmí být utkání
pořádáno ve vzdálenosti delší, než činí 4/3 vzdálenosti sídla potrestaného klubu a sídla
hostujícího klubu.
Dohodou družstev může být utkání sehráno i na jiném místě v České republice, nikoliv
ovšem v okruhu 50 km od sídla potrestaného klubu.
Článek 12

Vyloučení družstva ze soutěže je trest ukládaný za nejzávažnější a opakovaná provinění družstva,
zejména pak za narušení regulérnosti soutěže opakovaným nenastupováním k mistrovským
utkáním, podplácení, přijímání úplatků apod. Vyloučené družstvo lze přeřadit do nižší soutěže.
Článek 13
(1)

(2)

Při určení druhu a výše trestu se přihlédne k závažnosti disciplinárního provinění, zejména
ke způsobu jeho spáchání a následkům, k okolnostem za nichž byl spáchán, k míře
zavinění, k pohnutkám a k osobě jednajícího, zda a jakým způsobem byl již postižen
v disciplinárním řízení.
Od uložení trestu lze v rozhodnutí o disciplinárním provinění upustit, jestliže k nápravě
postačí samotné projednání případu.
Článek 14

(1)

(2)

Při výměře trestu se jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, zda provinilec :
a) byl vyprovokován,
b) doposud se choval řádně,
c) projevil upřímnou lítost,
d) sám oznámil provinění, kterého se dopustil,
e) účinně napomáhal při objasňování svého provinění,
f) nahradil nebo odčinil způsobenou škodu.
Při výměře trestu se jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, zda provinilec :
a) se provinění dopustil surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě,
b) svedl k provinění jiného,
c) dopustil se více provinění za sebou,
d) dopustil se provinění jako funkcionář voleného orgánu.
Článek 15

V jednom soutěžním ročníku může disciplinární orgán použít vůči témuž jednotlivci či klubu jednoho
trestu napomenutí a jednoho trestu důtky.
Článek 16
(1)

(2)
(3)

Tresty ZZČ a ZVF nepřesahující 4 měsíců resp. 12 utkání mohou být podmíněně odloženy
na zkušební dobu v trvání od 6 měsíců do jednoho roku, jestliže vzhledem k okolnostem
případu a osobě jednajícího lze mít důvodně za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho
výkonu.
Jestliže se provinilec ve zkušební době znovu dopustí disciplinárního provinění za něž mu
bude uložen trest, vykoná se dodatečně i podmíněně uložený trest.
Při opakovaném provinění v jednom ročníku soutěže se ukládá disciplinární trest v příslušné
výši vždy nepodmíněně.
Článek 17
Disciplinární orgány

Disciplinárním orgánem je pouze disciplinární komise ČKS (dále jen DK ČKS).
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HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Článek 18
Postup v disciplinárním řízení
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení na základě oznámení nebo z vlastního podnětu.
Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba delší než
1 rok.
Disciplinární orgán je povinen provádět disciplinární řízení co nejrychleji bez zbytečných
průtahů.
Disciplinární orgán hodnotí jednotlivé důkazy v disciplinárním řízení podle svého vnitřního
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich
souhrnu. Pečlivě objasňuje okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch provinilce. Za tímto
účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou sdělit důležité informace,
vyžádat si písemné dokumenty a jiné důležité materiály.
Z rozhodování v disciplinárním řízení lze vyloučit člena disciplinárního orgánu, jestliže
vzhledem k jeho osobě a poměru k věci, lze mít za to, že by jeho účast na dalším
projednávání věci mohla ovlivnit nestrannost rozhodování. O vyloučení člena disciplinárního
orgánu rozhoduje disciplinární orgán.
Jednotlivci nebo klubu, jehož provinění se projednává, musí být sděleno, kdy a kde se bude
případ projednávat, aby se mohl jednání účastnit.
Provinění rozhodčích projednává disciplinární orgán teprve po projednání provinění
rozhodčího v komisi rozhodčích ČKS. Závěry této komise však není disciplinární orgán
vázán.
Článek 19
Rozhodování v disciplinárním řízení

Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění,
disciplinární orgán rozhodne, zda:
a) disciplinární řízení zastaví, zjistí-li se, že k provinění nedošlo,
b) upustí od potrestání, jestliže k nápravě postačí samotné projednání případu,
c) uloží trest dle článku 3 tohoto DŘ.
Článek 20
Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění stejného provinilce,
vysloví trest za provinění nejtěžší a k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím
okolnostem.
Článek 21
Rozhodnutí
Rozhodnutí v disciplinárním řízení, jímž je provinilec uznán vinným, musí obsahovat :
a) označení orgánu o jehož rozhodnutí jde, včetně jmen a příjmení jeho členů,
b) den a místo vyhlášení rozhodnutí,
c) jméno a příjmení, resp. název provinilce,
d) výrok rozhodnutí,
e) popis skutku jehož se provinilec dopustil,
f) trest dle ustanovení DŘ,
g) odůvodnění,
h) poučení o odvolání.
Článek 22
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Po vykonání nejméně poloviny trestu ZZČ, ZVF, uzavření hřiště a ZZČ družstva, lze zbytek trestu,
na základě žádosti provinilce podmíněně prominout na zkušební dobu. O podmíněném prominutí
trestu rozhoduje orgán, který trest udělil s konečnou platností.
Článek 23
(1)
(2)

Je-li provinilec přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí
s podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání.
Rozhodnutí se zasílá doporučeně poštou provinilému jednotlivci či klubu, a to zpravidla do
10 dnů od skončení jednání.
Článek 24
Odvolání

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat, do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí provinilci, odvolání.
Ve výjimečných případech může být odvolací řízení zahájeno z vlastního podnětu
odvolacího orgánu, a to do 15 dnů ode dne rozhodnutí disciplinárního orgánu.
Odvolání se podává výkonnému výboru ČKS a opis orgánu, který rozhodoval v 1. stupni.
Podané odvolání má odkladný účinek.
K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání, jehož výše činí 500,Kč.
O podaném odvolání rozhoduje pouze výkonný výbor ČKS (dále jen odvolací orgán).
Článek 25

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Odvolací orgán projedná odvolání nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho doručení.
Disciplinární orgán, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, zašle do 10 dnů po obdržení
odvolání všechny podklady disciplinárního řízení odvolacímu orgánu.
Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen disciplinárního orgánu, nemůže
rozhodovat v odvolacím řízení.
Provinilec má právo zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím orgánem. O
dni a místě projednávání musí odvolací orgán provinilce vyrozumět nejpozději 7 dní před
projednáváním.
Podané odvolání může být vzato zpět nejpozději před zahájením odvolacího řízení (do
zahájení schůze orgánu). Pouze v tomto případě se vrací poplatek za odvolání.
Článek 26

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Odvolací orgán odvolání zamítne, jestliže je podáno osobou neoprávněnou, opožděně nebo
není-li připojen doklad o zaplacení poplatku.
Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu, který rozhodoval v 1. stupni,
dojde-li k závěru, že jeho rozhodnutí je věcně správné a důvodné.
Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu, který rozhodoval v 1. stupni, dojdeli k závěru, že nedošlo k disciplinárnímu provinění.
Odvolací orgán změní rozhodnutí disciplinárního orgánu, který rozhodoval v 1. stupni,
dojde-li k závěru, že disciplinární orgán nepostupoval v řízení správně.
Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán do 10 dnů od jeho vyhlášení provinilci a
disciplinárnímu orgánu, který rozhodoval v 1. stupni.
Článek 27

Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Článek 28
(1)

(2)

Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o
průběhu a závěrech tohoto jednání. Zápis se uchovává nejméně po dobu dvou let ode dne
rozhodnutí a nahlížet do něj smějí jen členové disciplinárního a odvolacího orgánu, a to
pouze v rámci projednávání případu v disciplinárním řízení.
Disciplinární komise ČKS vede evidenci všech trestů z disciplinárních řízení.
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Článek 29
(1)

Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí výkonný výbor ČKS.

(2)

Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 4.9.2005.
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