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Disciplinární řád Svazu zápasu České republiky

PREAMBULE
Porušování norem platných v SZČR a nedostatky v kázni mají někdy takovou povahu a intenzitu, že
je nezbytné je projednat v disciplinárním řízení a uložit za ně disciplinární tresty. Při projednávání a
ukládání trestů se řídí orgány svazu Disciplinárním řádem Svazu zápasu ČR (dále jen DŘ).
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Účinnost disciplinárního řádu
DŘ se vztahuje na projednávání všech disciplinárních provinění ve SZČR spojených s dodržováním
předpisů a norem, účastí na soutěžích doma i v zahraničí a se souvisejícími činnostmi. Je závazný pro
všechny orgány SZČR, družstvy, oddíly a kluby (dále jen „oddíly“) a jejich členy.
1.2. Náplň disciplinárního řádu zápasu
V disciplinárním řízení jsou projednávána a posuzována disciplinární provinění. Výsledkem
projednávání věcí v disciplinárním řízení je vydané rozhodnutí o věci a v případě prokázaného
provinění je uložen trest, který má v první řadě přispívat k výchově jednotlivce i kolektivu v duchu
zásad fair play.
2.

Předmět disciplinárního řízení

2.1. Provinění jednotlivce
Jedná se o porušení povinnosti člena SZČR, které je projevem nekázně a neplnění závazných
předpisů pravidel sportovní činnosti, rozhodnutí a usnesení řídících orgánů SZČR, poškození
dobrého jména a zájmů SZČR doma i v zahraničí, porušení norem morálky, svévolné jednání a
narušení mezilidských vztahů, podplácení a braní úplatků, požívání alkoholu v době výkonu
sportovní činnosti, používání dopingu apod.
2.2. Provinění oddílů a klubů
V disciplinárním řízení s „oddíly“ se projednávají případy porušení ustanovení jednotlivých směrnic
a řádů SZČR, rozhodnutí a usnesení řídících orgánu SZČR a dále všech prohřešků souvisejících se
sportovními soutěžemi a jinými akcemi, za které odpovídají oddíly zápasu.
3.

Ukládání trestů

3.1. Tresty jednotlivcům
V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
3.1.1 napomenutí
3.1.2 důtku
3.1.3 peněžitou pokutu
3.1.4 zastavení závodní činnosti
3.1.5 zákaz výkonu funkce
3.1.6 vyloučení ze SZČR.
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3.2. Tresty oddílům a klubům zápasu
V disciplinárním řízení lze družstvům a oddílům a dalším právnickým subjektům ve svazu zápasu
ukládat tyto tresty:
3.2.1 důtku
3.2.2 peněžitou pokutu
3.2.3 uzavření sportoviště
3.2.4 zastavení závodní činnosti oddílu
3.2.5 vyloučení ze soutěže
3.2.6 vyloučení ze SZČR
3.3. Napomenutí
Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Vyslovuje se v případech méně závažných provinění, a to
zpravidla tehdy, jestliže se jedná o první poklesek obviněného.
3.4. Důtka
Důtka je výraznější formou trestu za nesprávné jednání a při opakování méně ze závažných provinění
a řeší se písemnou cestou.
3.5. Zastavení činnosti
Trest zastavení závodní činnosti jednotlivcům i oddílům se ukládá na určité časové období nebo na
určitý počet mistrovských utkání. Zastavení závodní činnosti se vztahuje na všechna sportovní utkání
včetně přátelských, mezinárodních i přípravných.
3.5.1 Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivce, není-li delší než 3 měsíce, může
být podmínečně odložen na zkušební dobu od 3 měsíců do 12 měsíců.
3.5.2 Jestliže se provinilec v této době znovu proviní, je mu za nové provinění uložen
odpovídající trest a vykoná se dodatečně i podmíněně odložený trest.
3.5.3 K podmínečnému odložení trestu lze přistoupit tenkrát, jestliže předchozí chování
provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje
provinilce k nápravě.
3.5.4 Podmíněné odložení trestu je možné uložit pouze jedenkrát v příslušném soutěžním
ročníku.
3.5.5 Byl-li trest zastavení závodní činnosti uložen provinilci, který je zároveň
funkcionářem v témže sportovním odvětví, znamená uložený trest zároveň zákaz
výkonu funkce.
3.5.6 Trest zastavení závodní činnosti lze vyslovit reprezentantům ČR též pouze pro případ
reprezentace a mezinárodních startů.
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3.6. Zákaz výkonu funkce
Trest zákazu výkonu funkce lze uložit na dobu až 24 měsíců.
3.6.1 Trest zákazu výkonu funkce lze uložit kapitánu družstva (je-li jmenován), trenéru,
rozhodčímu, vedoucímu družstva a dalším osobám, pověřeným obdobnými funkcemi.
3.6.2 Tento trest nelze uložit na výkon člena voleného orgánu.
3.6.3 O tom, zda člen voleného orgánu může vykonávat svou funkci ve voleném orgánu s
ohledem na disciplinární provinění, jehož se dopustil, rozhoduje příslušný řídící orgán
podle stanov.
3.6.4 Trest zákazu výkonu funkce kapitána (je-li jmenován), lze uložit na dobu až 12
měsíců. Trest zákazu výkonu funkce kapitána lze uložit podmínečně.
3.6.5 V době zákazu výkonu funkce nemůže potrestaný vykonávat žádné funkce v
mistrovských, mezinárodních a přátelských utkáních.
3.7. Peněžité pokuty
Peněžité pokuty za provinění dle tohoto DŘ jsou taxativně stanoveny v Ekonomické směrnici SZČR.
3.8. Uzavření sportoviště
Trest uzavření sportoviště lze uložit na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož střetnutí došlo k
disciplinárnímu provinění.
V případě uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit, že družstvo nesmí své utkání
odzápasit v takovém místě, jehož vzdálenost od sídla oddílu zápasu je menší než 50 km (týká se
družstev I. ligy), nebo 30 km (týká se družstev nižších soutěží).
Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel
sportovních soutěží. Vyloučené družstvo lze přeřadit do nižší soutěže až o dva stupně.
3.9. Vyloučení člena SZČR
Vyloučit lze členy SZČR, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění, jež je neslučitelné s
členstvím ve SZČR.
3.9.1 Trest vyloučení ze SZČR provádí pouze VV SZČR na návrh disciplinárního orgánu.
Právoplatnost tohoto rozhodnutí musí být potvrzena na nejbližší Valné hromadě SZČR
(dále jen VH SZČR).
3.9.2 Provinilci se odebere průkaz zápasu opravňující jej být členem SZČR a vykonávat
činnost, která je na něm vyznačena.
3.10. Znovupřijetí vyloučeného
Požádá-li vyloučený o znovupřijetí za člena SZČR (nejdříve po 12 měsících od rozhodnutí VH
SZČR), je třeba k jeho přijetí souhlasu VV SZČR. Ten si před svým rozhodnutím vyžádá stanovisko
toho disciplinárního orgánu (dále DO), který navrhl vyloučení. Právoplatnost rozhodnutí o
znovupřijetí musí být potvrzena nejbližší VH SZČR.
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4.

Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

4.1. Několik provinění téhož provinilce
Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění téhož provinilce, vysloví
trest za provinění nejtěžší a k ostatním provinění přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.
4.2. Polehčující okolnosti při výměře trestu
Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k polehčujícím okolnostem zejména k tomu, že
provinilec:
 nebyl ještě disciplinárně trestán
 byl k jednání vyprovokován
 projevil účinnou lítost
 nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil svým činem
 napomáhal při objasnění svého provinění.
4.3. Přitěžující okolnosti při výměře trestu.
Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k přitěžujícím okolnostem zejména k tomu, že
provinilec:
 se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě
 se dopustil provinění jako funkcionář
 svedl k provinění jiného
 se dopustil více provinění krátce za sebou
 se zároveň dopustil trestného činu
 nezúčastnil se bez omluvy jednání disciplinárního orgánu a ani se ke svému provinění
písemně nevyjádřil.
4.4. Délka trestů
Délky trestu u termínových disciplinárních trestů se určují údajem, kterým dnem trest začíná a končí.
Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu.
4.5. Tresty zastavení závodní činnosti a uzavření sportoviště
Tresty zastavení závodní činnosti a uzavření sportoviště je třeba uložit tak, aby spadaly do závodního
období. K tomu účelu je možné tresty rozdělit.
4.6. Účinnost rozhodnutí disciplinárního orgánu
Účinnost rozhodnutí DO nastává dnem následujícím po jeho přijetí.
4.6.1 V případě neúčasti provinilce při jednání DO, začíná platit rozhodnutí následujícím
dnem po jeho odeslání provinilci.
4.6.2 V případě nedoručitelnosti rozhodnutí provinilci, bude disciplinární přestupek vrácen
k dalšímu projednání nadřízenému orgánu, který posoudí důvod nedoručitelnosti a
určí začátek a konec platnosti disciplinárního rozhodnutí.
4.7. Účastníci soutěží a utkání
Za účastníky soutěží a utkání v zápase jsou pro výklad tohoto DŘ považováni závodníci, trenéři,
členové družstva, rozhodčí a funkcionáři.
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4.7.1 Za závodníka na soutěži se považuje každá osoba, kterou trenér (vedoucí nebo osoba
jej zastupující) zapíše při registraci (nebo vážení, není-li registrace předepsána) do
příslušného formuláře. Okamžikem zápisu se člen družstva stává závodníkem.
4.7.2 Členy družstva jsou všechny osoby, které jsou přítomny u družstva za okolností
obvyklých (včetně doprovázejících rodičů apod.), za tyto „členy družstva“, pokud
nejsou členy SZČR, přejímá odpovědnost vedoucí družstva nebo osoba mu na úroveň
postavená (trenér), se kterou pak bude vedeno disciplinární řízení.
4.7.3 Disciplinární postih lze uložit za provinění spáchaná v prostorách sportoviště a to
jednak během soutěže, tak 30 minut před zahájením registrace. Za dobu po soutěži se
považuje 60 minut po vyhlášení výsledků hlavním rozhodčím (předání poslední
medaile apod.).
4.7.4 Dopustí-li se přestupku proti disciplinárnímu řádu účastník Společenství oddílů, je za
přestupek vždy zodpovědný mateřský oddíl a u závodníka osobní trenér. Pokud
přestupek proti disciplinárnímu řádu udělá závodník, který na soutěži hostuje za oddíl
zápasu SZČR, je za jeho hostování zodpovědný oddíl, ve kterém závodník hostuje.
5.

Disciplinární orgány

5.1. Orgány, rozhodující o disciplinárním provinění
O disciplinárním provinění rozhodují:
5.1.1 výbor zápasnického oddílu
5.1.2 DO OSKZ, resp. PSZ
5.1.3 DO SZČR.
5.2. Odvolací orgány.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí:
5.2.1 výboru zápasnického oddílu je DO OSKZ, resp. PSZ
5.2.2 DO OSKZ, resp. PSZ je DO SZČR
5.2.3 DO SZČR je VV SZČR.
5.3. Oznamovací povinnost
Veškerá rozhodnutí nižších orgánů je nutné písemně oznámit VV SZČR ve lhůtě 14 dnů ode dne
vydání rozhodnutí.
5.4. Mimořádné žádosti o přezkoumání rozhodnutí daného VV SZČR
V mimořádně závažných případech může provinilec (jednotlivec nebo kolektiv) požádat Kontrolní a
revizní komisi SZČR (KRK SZČR) o přezkoumání rozhodnutí daného VV SZČR.
5.4.1 Žádost ke KRK SZČR musí mít pouze písemnou formu.
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5.4.2 KRK SZČR po prověření rozhodnutí a v případě zjištění pochybení v rozhodnutí VV
SZČR, či zjištění nových okolností do 20 dnů doporučí předsedovi VV SZČR znovu
projednat odvolání provinilce.
5.4.3 Rozhodnutí VV SZČR, přijaté po podnětu KRK SZČR je konečné.
5.5. Pravomoci disciplinárních orgánů
Pravomoci disciplinárních orgánů:
5.5.1 Jestliže se provinění dopustí funkcionář SZČR, rozhoduje v disciplinárním řízení DO
podle územní působnosti provinilce.
5.5.2 DO SZČR rozhoduje o disciplinárních proviněních jednotlivců startujících v
soutěžích, které sám řídí, jakož i o proviněních oddílů, k nimž došlo v souvislosti s
působením jejich družstev v těchto soutěžích. Totéž platí pro DO OSKZ, resp. PSZ v
soutěžích, které řídí.
5.5.3 DO rozhoduje o disciplinárních proviněních jednotlivců i oddílů (členů SZČR), u
nichž zjistí neplnění základních povinností či porušení závazných předpisů SZČR.
5.5.4 O disciplinárních proviněních reprezentantů, trenérů a funkcionářů reprezentačních
družstev rozhoduje výhradně disciplinární orgán SZČR.
5.5.5 Jestliže příslušný organizační článek svazu nezřídí disciplinární orgán, přísluší
projednávání disciplinárního provinění jeho výkonnému výboru.
5.5.6 VV SZČR může zřídit DO jako subkomisi.
6.

Disciplinární řízení

6.1. Zahájení disciplinárního řízení
DO zahájí disciplinární řízení výhradně na základě písemných podkladů.
6.2. Předání disciplinárního řízení jinému DO
Zjistí-li DO, že k projednání případu je příslušný jiný disciplinární orgán, neprodleně mu záležitost
postoupí.
6.3. Promlčení disciplinárního provinění
Disciplinární řízení lze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění neuplynula doba delší než 1 rok a
pokud provinění není zároveň trestným činem.
6.4. Podněty k zahájení disciplinárního řízení
O podnětech k zahájení disciplinárního řízení je DO povinen rozhodovat s největším urychlením a
postupovat tak, aby započaté řízení bylo co nejdříve ukončeno.
6.5. Průběh disciplinárního řízení
DO je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti projednávaného
případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednání osoby, které mohou sdělit důležité
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informace a vyžádat si od nich i dalších subjektů potřebné písemné dokumenty a zprávy, případně
jiné důkazní materiály, které povedou k řádnému vyšetření případu.
6.6. Pozvání provinilce na jednání DO
Provinilec musí být pozván na jednání DO doporučeným dopisem nebo telegramem. Musí mu být
dána možnost účastnit se projednávání jeho provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou
podkladem k jednání a rozhodování DO.
6.7. Zastavení činnosti v souvislosti s odebráním průkazu zápasu
Dopustí-li se účastník soutěže závažného provinění a je mu odebrán rozhodčím průkaz zápasu
opravňující jej k účasti v soutěžích, má provinilec až do rozhodnutí příslušného DO automaticky
zastavenou činnost DO do 30ti dnů rozhodne o výši trestu.
6.7.1 Sportovec, kterému byl odebrán průkaz zápasu, je povinen se dostavit na jednání DO
na svoje náklady.
6.7.2 V případě, že se nedostaví k jednání DO, může mu být uložena pokuta dle ES SZČR.
6.8. Povinnosti výboru oddílu při provinění svého člena
Výbor oddílu má povinnost se každým proviněním svého člena zabývat ještě před jednáním DO. Své
vyjádření, případně přijatá opatření k provinilci, zašle neprodleně příslušnému DO.
6.9. Přizvání dalších funkcionářů k jednání DO
Podle povahy a závažnosti případu jsou přizváni k jednání DO i funkcionáři oddílu a jiní příslušní
pracovníci.
6.10. Trestné činy
Jestliže se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto provinění jako trestný čin, upozorní
disciplinární orgán na tuto skutečnost příslušné státní zastupitelství nebo policii.
6.11. Uložení trestu DO
Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne
DO o uložení trestu. Může rozhodnout, že od potrestání upouští, jestliže dospěje k závěru, že sám
průběh disciplinárního řízení splnil svůj účel a že s ohledem na osobu provinilce a povahu provinění
není třeba uložit trest.
6.11.1
Jestliže se projednává provinění jedince, který je členem stejného oddílu jako
některý z členů disciplinárního orgánu, tento se může jednání disciplinárního orgánu
účastnit. Nesmí však hlasovat o jeho rozhodnutí. Totéž ustanovení se vztahuje na
projednávání sportovního kolektivu nebo oddílu.
6.11.2
Z jednání DO se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o jeho průběhu
a závěrech. Je-li provinilec přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své
rozhodnutí spolu s důvody. Poučí ho též o právu podat odvolání. Jestliže se provinilec
jednání DO nezúčastní, bude vyrozuměn písemným sdělením, které musí obsahovat
výrok o potrestání, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.
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6.11.3
V jednotlivých případech, u nichž je disciplinární provinění jednoznačně
prokázáno a uložený trest není vyšší než 3 měsíce zastavení závodní činnosti nebo
zákazu výkonu funkce (zkrácené řízení), se o projednání sepíše zápis, v němž se uvede
podstata disciplinárního provinění důkazy o provinění provinilce včetně jeho
prohlášení, že se vzdává odvolání disciplinární trest podpisy přítomných osob.
6.11.4
Nutnou podmínkou tohoto zkráceného řízení je osobní účast provinilce na
jednání disciplinárního orgánu a jeho doznání k disciplinárnímu přestupku.
6.11.5
Rozhodnutí disciplinárního orgánu se vhodnou formou oznamuje také jeho
oddílu nebo klubu a tomu orgánu SZČR, který musí zabezpečit opatření k provedení
trestu, a to okamžitě po ukončení jednání.
7.

Odvolání

7.1. Odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat odvolání odvolacímu orgánu.
Odvolání však nemá v žádném případě odkladný účinek.
7.1.1 Odvolání je nutno podat písemně do 14 dnů ode dne ústního oznámení nebo doručení
rozhodnutí DO. Kopie odvolání se zasílá DO nižší instance, který ve věci rozhodl.
7.1.2 Žádost o revizi rozhodnutí VV SZČR, jakožto nejvyššího odvolacího orgánu, je nutno
podat písemně DR SZČR a to do 14ti dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí
VV SZČR.
7.2. Povinnosti DO první instance po obdržení kopie odvolání
DO, který rozhodoval v první instanci, zašle nejpozději do 7 dnů po obdržení kopie odvolání všechny
písemné podklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, se svým stanoviskem odvolacímu orgánu.
7.3. Funkcionáři, rozhodující v odvolacím řízení
Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen DO nižší instance, nemůže rozhodovat v
odvolacím řízení.
7.4. Poplatky za odvolání proti rozhodnutí DO
Poplatky za odvolání proti rozhodnutí DO jsou stanoveny v ekonomické směrnici SZČR.
7.5. Termíny projednávání odvolání
Odvolací orgán projedná odvolání s největším urychlením, nejpozději do jednoho měsíce od podání
odvolání.
7.5.1 Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí DO nižší instance. Vychází při tom
především z podkladových materiálů disciplinárního řízení nižší instance a v případě
potřeby je doplní vlastním šetřením.
7.5.2 Provinilec má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před
odvolacím orgánem.
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7.6. Zamítnutí odvolání
Odvolací orgán odvolání zamítne, jestliže je podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání
oprávněna. Odvolání zamítne také tehdy, jestliže není předložen doklad o zaplacení poplatku z
odvolání.
7.6.1 Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí DO nižšího stupně, jestliže dojde k závěru, že jeho
rozhodnutí je odůvodněné a správné.
7.6.2 Odvolací orgán zruší rozhodnutí DO nižší instance, jestliže dojde k závěru, že v
projednávaném případě nedošlo k disciplinárnímu provinění nebo bylo-li disciplinární
řízení nižšího orgánu neobjektivní.
7.6.3 Odvolací orgán změní rozhodnutí DO nižšího stupně, jestliže dojde k závěru, že měl
být uložen jiný trest.
7.6.4 Stejně je postupováno při všech stupních odvolání.
7.6.5 O odvolacím řízení je veden zápis. Pro tento zápis platí stejná pravidla jako pro zápis z
disciplinárního řízení.
7.7. Evidence trestů
Disciplinární orgány vedou evidenci trestů, které uložily.
7.7.1 Uložené disciplinární tresty se zaznamenávají do evidenčních listů zápasnických
oddílů s výjimkou napomenutí.
7.7.2 Písemný materiál z disciplinárního řízení je uložen u disciplinárního orgánu a to
nejméně po dobu 2 let ode dne rozhodnutí.
7.8. Údaje v evidenci trestů
V evidenci trestů se uvádějí zejména tyto údaje:




8.

jméno a adresa provinilce
příslušnost k oddílu
uložený trest, DO, který jej uložil a datum rozhodnutí
další potřebné údaje

Společná ustanovení

8.1. Povinnosti řídících orgánů SZČR
Řídící orgány SZČR dbají na to, aby disciplinární orgány dodržovaly ustanovení tohoto
disciplinárního řádu, zejména aby včas a odpovědně vyřizovaly podněty k disciplinárnímu řízení.
8.2. Úhrada nákladů za disciplinární řízení
Zápasnickému oddílu nebo klubu, jehož člen nebo družstvo byli potrestáni v disciplinárním řízení,
může být uložena povinnost uhradit náklady z tohoto řízení až do výše skutečných nákladů na řízení,
nejvýše však 3 000,- Kč.

list číslo: 10

Disciplinární řád Svazu zápasu České republiky
8.3. Termín podání žádosti o prominutí zbytku trestů
Po vykonání nejméně poloviny nepodmíněných trestů zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu
funkce a uzavření sportoviště, lze zbytek trestu prominout. O prominutí rozhodne disciplinární orgán,
který o trestu rozhodl a to na základě písemné žádosti potrestaného.
9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Součástí disciplinárního řádu
Součástí disciplinárního řádu jsou:



Příloha č. 1 Vzorový sazebník trestů.
Příloha č. 2 Pokyny pro udělování žlutých a červených karet a jejich důsledky.

9.2. Použití vzorového sazebníku trestů
Vzorový sazebník trestů má pro rozhodování disciplinárního orgánu charakter doporučujícího
návrhu. Proto rozhodnutí disciplinárního orgánu o druhu a výši trestu musí být rozhodnutím vlastním
a musí správně posoudit důsledky porušení platných předpisů a to i v případech, které nejsou součástí
vzorového sazebníku trestů.
9.3. Výklad, změny nebo doplňky Disciplinárního řádu zápasu
Výklad, změny nebo doplňky Disciplinárního řádu zápasu provádí pouze a výhradně VV Svazu
zápasu České republiky.
9.4. Zrušení platnosti předchozího Disciplinárního řádu zápasu
Ruší se platnost Disciplinárního řádu zápasu se všemi změnami a doplňky schválených 20.10.2011
s platností od 20.10.2011.
9.5. Platnost Disciplinární řád zápasu.
Tento Disciplinární řád SZČR byl schválen VV SZČR dne 22.10.2015 a nabývá platnosti dne
1.1.2016

Robin KŘENEK
předseda DK SZČR

Belo SVITEK
předseda VV SZČR
Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Vzorový sazebník trestů
Příloha č. 2 – Pokyny pro udělování žlutých a červených karet a jejich důsledky
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příloha č. 1

Vzorový sazebník trestů
Napomenutí
 Tento trest se ukládá jednotlivcům nebo kolektivům za méně závažná provinění, zejména
když jde o první případ provinění.
Důtka
 Tento trest se ukládá jednotlivcům nebo kolektivům za vážnější provinění, kterými jsou u
sportovců, funkcionářů, trenérů a rozhodčích například:
 neomluvená neúčast na mistrovském utkání,
 pozdní příchod na tréninky,
 udělení dvou žlutých karet,
 nedodržení ustanovení platných směrnic SZČR, nařízení nebo usnesení řídících orgánů,
 urážlivé výroky vůči rozhodčím, závodníkům soupeře a funkcionářům,
 opožděný neomluvený příchod na soutěž nebo na utkání více jak 15 minut,
 opakované nesprávné vyplnění zápisu o utkání,
 podle povahy a míry závažnosti za méně závažná porušení směrnic SZČR
Zastavení závodní činnosti (dále jen ZZČ).
 Tento trest se ukládá u jednotlivce zejména za:
 obdržení 3 žluté karty nebo 1 červené karty,
 neomluvenou neúčast na trénincích, po vyčerpání nižších trestů,
 požadování úplatků,
 za úmyslný, nesprávný postup při přestupu,
 neoprávněný start na soutěž. i
Disciplinární trest – ZZČ na 2 až 6 měsíců:
 za neoprávněný start sportovce v době ZZČ – prodloužení trestu až o 3 měsíce,
 za vulgární a hrubé jednání, za fyzické napadení rozhodčích, zástupce svazu nebo diváků –
ZZČ na 9 až 18 měsíců,
 za užití zakázaných povzbuzujících látek, dopingu se postupuje podle Směrnice pro kontrolu
dopingu ve sportu“, vydanou Antidopingovým výborem ČR.
U družstev za:
 odzápasení utkání v době ZZČ – prodloužení trestu ZZČ až o 3 utkání,
 nepovolený start družstva v zahraničí – ZZČ až na 6 měsíců,
 nepovolený start družstva v zahraničí v době ZZČ – prodloužení ZZČ až o 8 měsíců, peněžitá
pokuta ve výši 8.000,- Kč,
 nezaplacení uložené peněžité pokuty ve stanoveném termínu - ZZČ do dne jejího zaplacení,
 za porušení předpisů, směrnic nebo za včasné nesplnění vydaného rozhodnutí VV SZČR –
ZZČ až na 6 měsíců.

Zákaz výkonu funkce (dále jen ZVF).
Tento trest se ukládá kapitánům družstev (pokud jsou jmenováni) a trenérům zejména za:
 neoprávněný start sportovce na soutěži 2 až 6 měsíců,
 neoprávněný start sportovce v době ZZČ s vědomím trenéra – VF na 3 až 8 měsíců,
 vulgární a hrubé jednání, za fyzické napadení ostatních funkcionářů svazu nebo diváků – ZVF
na 6 až12 měsíců,
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dostavení se na soutěž ve stavu znemožňujícím zodpovědně vykonávat svou funkci nebo
přivádění se do takového stavu během soutěže (alkohol) – ZVF na 3 až 6 měsíců, při
opakovaném přestupku ZVF až na 24 měsíců,
prokázané nečestné jednání, přijetí úplatků. – ZVF na 12 až 24 měsíců,
neoprávněné vykonávání funkce v době ZVF – prodloužení ZVF až o 4 měsíce.

U funkcionářů
 za nesportovní chování na soutěži – ZVF na 2 až 4 měsíce,
 za hrubé urážky zápasníků, trenérů a ostatních funkcionářů – ZVF na 3 až 6 měsíců,
 za dostavení se na soutěž ve stavu znemožňujícím zodpovědně vykonávat danou funkci nebo
přivádění se do takového stavu během soutěže (alkohol) – ZVF na 3 až 6 měsíců, při
opakovaném přestupku ZVF až na 24 měsíců,
 prokázané nečestné jednání, přijetí úplatků. – ZVF na 12 až 24 měsíců.
U rozhodčích:
 nesportovní chování vůči sportovcům nebo funkcionářům – ZVF na 2 až 6 měsíců,
 hrubé porušení soutěžního řádu – ZVF na 1 až 3 měsíce,
 dostavení se na soutěž ve stavu znemožňujícím správné a objektivní, rozhodování nebo
přivádění se do takového stavu během soutěže (alkohol) – ZVF na 3 až 6 měsíců, při
opakovaném přestupku diskvalifikace na 24 měsíců,
 prokázané nečestné jednání, přijetí úplatků. – ZVF na 12 až 24 měsíců.
U trenérů, rozhodčích a funkcionářů za:
 podání zakázaných farmakologických povzbuzujících látek nebo za provádění dopingových
metod sportovci trenérem, lékařem nebo funkcionářem se postupuje v postihu podle
„Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydanou Antidopingovým výborem ČR.

Uzavření sportoviště (dále jen US).
Tento trest se ukládá oddílům za provinění:
 opakované nesportovní chování diváků při utkání – US na 1 utkání
 ohrožení bezpečnosti účastníků soutěže – US na 2 utkání
Tento trest se ukládá:
 v případě neomluvené neúčasti družstva na soutěži, do které se přihlásilo - PP až do výše
15.000,- Kč,
 když oddíl nezašle na vyzvání SZČR průkaz zápasu svého člena, který žádá o přestup – PP do
výše 10.000,- Kč,
 v případech hrubého porušení platných hospodářských směrnic a dalších předpisů SZČR – PP
až do výše 15 000,- Kč.
 jako součást jakéhokoliv trestu pro družstvo nebo jednotlivce podle čl. 48 SŘ SZČR.
Trest vyloučení družstva ze soutěže a přeřazení do nižší soutěže až o 2 stupně se udílí zejména
za:
 hrubé porušení soutěžního řádu,
 rozpisů soutěží, podplácení protivníků,
 nabízení nebo přijímání úplatků apod.
 vše s následnou pokutou až do výše 15 000,- Kč.
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Příloha č. 2

Pokyny pro udělování žlutých a červených karet a jejich důsledky
V souladu s pravidly zápasu UWW se vydávají pro všechny zápasnické soutěže v ČR za účelem
napomínání a trestání hráčů žlutými a červenými kartami tyto pokyny:
Udělení napomenutí (žluté karty)
 Jestliže trenér, sportovec, rozhodčí či jiný funkcionář porušuje pravidla zápasu nebo jiné
předpisy a směrnice související s účasti na soutěži a to především tak, že:
 ovlivňuje rozhodnutí rozhodčích,
 nevhodným způsobem kritizuje práci rozhodčích,
 chová se nesportovně k rozhodčím, soupeřům a dalším účastníkům soutěže,
je předseda žíněnky povinen napomenout provinilce žlutou kartou.
Při provinění rozhodčího uděluje napomenutí delegát SZČR
 Jestliže provinilec přes napomenutí žlutou kartou pokračuje v nesprávném jednán v dalším
průběhu této soutěže, je předseda žíněnky, případně hlavní rozhodčí, (respektive delegát
řídícího orgánu), povinen napomenout provinilce červenou kartou.
 V mimořádně závažných případech porušení pravidel, zákazů a směrnic souvisejících s
činnosti na soutěžích svazu zápasu, má právo delegát svazu udělit červenou kartu bez
předchozího udělení žluté karty, a to buď z vlastního rozhodnutí, nebo na požádání hlavního
rozhodčího soutěže.
Důsledky napomenutí první žlutou kartou jsou:
 sportovci – diskvalifikace za nesportovní chování pro utkání, ve kterém se přestupku
dopustil, případně pro nejbližší následující utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání,
 trenérovi – vykázání od žíněnky do hlediště pro utkání, ve kterém se přestupku dopustil,
případně pro nejbližší následující utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání,
 rozhodčímu – odvolání z dalšího působení ve funkci pro následující utkání,
 funkcionáři – vykázáni do hlediště, zákaz výkonu svěřené funkce pro utkání, ve kterém se
přestupku dopustil, případně pro nejbližší utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání.
 Všechny tyto přestupky se řeší disciplinárním trestem – napomenutím.
Napomenutí druhou žlutou kartou na jiné soutěži:
 sportovci – diskvalifikace za nesportovní chování pro utkání, ve kterém se přestupku
dopustil, případně pro nejbližší následující utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání,
 trenérovi – vykázání od žíněnky do hlediště pro utkání, ve kterém se přestupku dopustil,
případně pro nejbližší následující utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání,
 rozhodčímu – odvolání z dalšího působení ve funkci pro následující utkání,
 funkcionáři – vykázáni do hlediště, zákaz výkonu svěřené funkce pro utkání, ve kterém se
přestupku dopustil, případně pro nejbližší utkání, došlo-li k přestupku mimo utkání.
 Všechny tyto přestupky se řeší disciplinárním trestem-důtkou
Napomenutí třetí žlutou kartou na jiné soutěži nebo první červenou kartou:
 sportovci – diskvalifikace za nesportovní chování do konce soutěže, ve které se přestupku
dopustil – ZZČ nejméně na 3 měsíce s možným podmínečným odkladem,
 trenérovi – vykázání od žíněnky do hlediště do konce soutěže, ve které se přestupku dopustil
– ZVF nejméně na 3 měsíce s možným podmínečným odkladem
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rozhodčímu – odvolání z dalšího působení ve funkci do konce soutěže a ztráta nároků na
vyplacení odměny za výkon funkce rozhodčího na soutěži – ZVF nejméně na 3 měsíce s
možným podmínečným odkladem,
funkcionáři – vykázáni do hlediště do konce soutěže, ve které se přestupku dopustil – ZVF
nejméně na 3 měsíce s možným podmínečným odkladem.

Napomenutí další žlutou kartou nebo druhou červenou kartou na jiné soutěži:
 sportovci – diskvalifikace za nesportovní chování do konce soutěže, ve které se přestupku
dopustil – ZZČ nejméně na 6 měsíců,
 trenérovi – vykázání od žíněnky do hlediště do konce soutěže, ve které se přestupku dopustil
– ZVF nejméně na 6 měsíců,
 rozhodčímu – odvolání z dalšího působení ve funkci do konce soutěže a ztráta nároků na
vyplacení odměny za výkon funkce rozhodčího na soutěži – ZVF nejméně na 6 měsíců,
 funkcionáři – vykázání do hlediště do konce soutěže, ve které se přestupku dopustil – ZVF
nejméně na 6 měsíců.
Udělení žluté a červené karty je povinen hlavní rozhodčí a delegát svazu uvést do svého
písemného hlášení pro příslušný řídící orgán SZČR a kopii zaslat disciplinárnímu orgánu
SZČR, který je eviduje.
Při udělení třetí a další žluté karty, stejně jako udělení červené karty, je povinen hlavní
rozhodčí (delegát svazu) odebrat provinilci průkaz zápasu a odeslat jej tomu disciplinárnímu
orgánu, který bude udělovat disciplinární trest.
Hlavní rozhodčí, který je delegován na soutěž musí obdržet před konáním soutěže od řídícího
orgánu seznam jím udělených karet.
Udělení karet je evidováno po dobu 12ti měsíců.
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