SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Číslo předpisu 10/2009

Účinnost od 1. ledna 2010

Předseda organizační komise ČAS
vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 5/2003, o disciplinárním řízení (disciplinární řád),
jak vyplývá ze změn provedených směrnicí ČAS č. 5/2009 a směrnicí ČAS č. 7/2009

Směrnice ČAS
o disciplinárním řízení (disciplinární řád)
Výbor ČAS se usnesl na této směrnici ČAS:
ČÁST PRVNÍ
Přípravné řízení
Čl. 1
(1) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících
tomu, že došlo k disciplinárnímu přestupku, přijímá
sekretariát ČAS, který je postupuje disciplinární
komisi.
(2) Pověřený člen disciplinární komise prověří
oznámení a rozhodne, zda-li je důvodné zahájit
disciplinární řízení, přitom postupuje z vlastní
iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném
rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech
skutečností důležitých pro posouzení případu.

Čl. 2
Po skončení prověřování rozhodne pověřený člen
disciplinární komise o zahájení disciplinárního
řízení, které se zahajuje doručením návrhu na
potrestání obviněnému.
Čl. 3
(1) Návrh na potrestání musí obsahovat:
a) den sepsání návrhu,
b) jméno a příjmení, datum narození a bydliště
obviněného,
c) označení skutku, pro který se vede řízení,
s uvedením místa, času a způsobu, dále musí být
uvedeno, jaký disciplinární přestupek pověřený člen
disciplinární komise v tomto skutku spatřuje,
s uvedením označení ustanovení příslušného
předpisu a
d) uvedení důkazů, o které se návrh opírá,
a seznam důkazů, jejichž provedení se navrhuje
před disciplinární komisí.

(2) Obviněný je oprávněn se k návrhu na potrestání
vyjádřit, uvést okolnosti a navrhnout důkazy
sloužící k jeho obhajobě. Má právo být zastoupen
zvoleným zástupcem.
ČÁST DRUHÁ
Řízení před disciplinární komisí
Čl. 4
(1) Disciplinární řízení vede tříčlenný senát složený
z členů disciplinární komise (dále jen „senát“),
jmenovaný předsedou disciplinární komise.
(2) Senát vede disciplinární řízení a tresty ukládá
podle pravidel atletiky. Není-li pravidly atletiky
stanoveno jinak, probíhá řízení a tresty se ukládají
podle této směrnice.
Čl. 5
(1) Disciplinární přestupek se projednává ústně,
veřejně, za stálé přítomnosti všech členů senátu.
(2) V nepřítomnosti obviněného lze disciplinární
přestupek projednat jen, když byly obviněnému
doručeny návrh na potrestání a rozhodnutí
o stanovení data projednání a byl-li poučen o právu
na slyšení.
(3) Den projednání disciplinárního přestupku
stanoví předseda senátu tak, aby obviněný a jeho
zástupce měli alespoň 5 pracovních dnů k přípravě.
Čl. 6
(1) Projednávání zahájí předseda senátu sdělením
věci, na to se dotáže obviněného, zda-li se cítí vinen
ve smyslu návrhu na potrestání.
(2) Předseda senátu poté zjistí, zda se dostavily
osoby, které byly předvolány. Jestliže se někdo
z předvolaných nedostavil, rozhodne senát po
slyšení obviněného, zda je projednání možno
provést, či zda je nutno je odročit.
Čl. 7
Dokazování
(1) Senát rozhoduje o tom, které důkazy budou
provedeny.
(2) Obviněný musí být po provedení každého
důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit a jeho
vyjádření se zapíše do protokolu, který se sepisuje
o všech vyjádřeních v ústním projednávání.
(3) Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li
rozhodnuto, že se další důkazy provádět nebudou,
prohlásí předseda senátu dokazování za skončené
a udělí závěrečné slovo obviněnému.

Čl. 8
Rozhodnutí
(1) Senát může rozhodnout jen o skutku, který je
uveden v návrhu na potrestání.
(2) Při svém rozhodnutí smí přihlížet jen ke
skutečnostem, které byly probrány při ústním
projednávání.
(3) Senát rozhodne usnesením, zda se obviněný
uznává vinným nebo zda se viny zprošťuje, a uloží
trest.
(4) Usnesení, kterým se obviněný uznává vinným,
obsahuje:
a) označení toho, kdo byl uznán vinným,
b) popis skutku s uvedením místa a času,
c) vyslovení viny,
d) druh a výměru trestu, příp. lhůtu k zaplacení
pokuty a
e) poučení o odvolání.
Čl. 9
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí vydanému podle čl. 8 odst. 3
lze do 21 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání.
(2) Odvolání proti rozhodnutím týkajícím se
porušení antidopingových pravidel se podává
k rozhodčí komisi Českého olympijského výboru,
odvolání proti ostatním rozhodnutím se podává
k arbitrážní radě ČAS.
Čl. 10
Obnova řízení
(1) Obnovu řízení, které skončilo pravomocným
rozhodnutím, povolí senát na návrh obviněného,
vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy dříve
neznámé, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí
o vině.
(2) Obnovu řízení lze povolit jen do tří let od
právní moci napadeného rozhodnutí.
Čl. 11
Náklady řízení
Strany nesou své náklady.
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ČÁST TŘETÍ
Zvláštní druhy řízení

ČÁST PÁTÁ
Tresty

Čl. 12
Podmíněné zastavení řízení

Čl. 16

Řízení o disciplinárním přestupku, za který lze
uložit zákaz činnosti nepřevyšující 6 měsíců, může
předseda disciplinární komise podmíněně zastavit,
jestliže se obviněný k činu doznal a lze toto
rozhodnutí považovat za dostačující.
Čl. 13
Řízení před členem disciplinární komise
(1) O disciplinárních přestupcích, za které není
stanoven trest zákazu činnosti delší jednoho roku, se
vede řízení před jedním členem disciplinární
komise.
(2) Člen disciplinární komise má v řízení podle
odst. 1 stejná práva a povinnosti jako senát a jeho
předseda.
Čl. 14
Rozhodnutí bez projednání
(1) Ve věci, ke které je příslušný, může člen
disciplinární komise vydat rozhodnutí bez
projednání, jestliže je skutkový stav spolehlivě
prokázán opatřenými důkazy.
(2) Rozhodnutí bez projednání obsahuje i poučení
o právu podat odpor a upozornění, že v případě, kdy
obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na
projednání věci a slyšení.
(3) Obviněný může proti rozhodnutí bez projednání
podat odpor, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí
bez projednání.
(4) Byl-li ve lhůtě podán odpor, rozhodnutí bez
projednání se ruší a nařídí se projednání
disciplinárního přestupku.
ČÁST ČTVRTÁ
Vykonávací řízení
Čl. 15
(1) O tom, zda se ten, komu byl uložen podmíněný
trest osvědčil, rozhodne člen disciplinární komise.
(2) Po uplynutí poloviny výměry trestu zákazu
činnosti může senát i bez návrhu rozhodnout, že
podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu.

(1) Za disciplinární přestupek lze uložit:
a) důtku,
b) zákaz činnosti, který může spočívat, a to
i současně v:
zákazu závodní činnosti,
zákazu závodní činnosti v reprezentaci nebo
zákazu výkonu funkce anebo
c) pokutu.
(2) Za jeden disciplinární přestupek lze uložit jen
jeden trest.
(3) Výkon trestů podle odst. 1 písm. b) a c) lze
podmíněně odložit na zkušební dobu tři měsíce až
jeden rok.
ČÁST ŠESTÁ
Disciplinární přestupky
Čl. 17
(1) Disciplinárními přestupky jsou také přestupky
podle pravidel atletiky.
(2) Za přestupky podle pravidel atletiky se ukládají
tresty podle pravidel atletiky.
Čl. 18
Důtkou bude potrestán ten, kdo:
a) úmyslně poškodí, zneužije nebo zneváží
symboly ČAS,
b) jako rozhodčí nebo činovník úmyslně porušuje
při závodech pravidla atletiky nebo soutěžní
předpisy,
c) při závodech neuposlechne výzvy rozhodčího
nebo jiného činovníka při výkonu jeho pravomocí,
d) jako závodník nebo činovník se zúčastní závodu
zjevně ovlivněn alkoholickým nápojem nebo jinou
návykovou látkou,
e) vzbudí svým chováním pohoršení,
f) se veřejně nevhodně vyjadřuje o rozhodnutí
rozhodčího nebo jiného činovníka,
g) startuje v soutěži neoprávněně nebo umožní
neoprávněný start jinému,
h) se bez omluvy neúčastní reprezentační akce, ač
byl nominován,
i) porušuje řád reprezentační akce nebo
soustředění anebo
j) nedodržuje pokyny vedoucího reprezentační
akce nebo soustředění.
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Čl. 19
Důtkou nebo zákazem činnosti až na 6 měsíců bude
potrestán ten, kdo:
a) úmyslně poškozuje nebo zvýhodňuje závodníka
nebo družstvo v rozporu s pravidly,
b) úmyslně startuje v soutěži neoprávněně nebo
umožní neoprávněný start jinému,
c) při závodech nebo pro jeho funkci při závodech
ubližuje jinému na cti tím, že ho uráží nebo vydá
v posměch,
d) úmyslně
naruší
sportovní
atmosféru
vyhrožováním,
schválnostmi
nebo
hrubým
jednáním,
e) podá přihlášku k registraci, ač ví, že je
registrován za jiný oddíl,
f) uvede nesprávné údaje na přihlášce k registraci,
g) ohlásí přestup do dvou a více oddílů,
h) zfalšuje podpis na přihlášce k registraci, na
přestupním lístku nebo na hostovacím lístku,
i) svým
jednáním
v
reprezentaci
nebo
v mezinárodním styku znevažuje jméno ČAS anebo
j) spáchá přestupek podle čl. 17 v posledním roce
opakovaně.
Čl. 20
Zákazem činnosti na 6 měsíců až 24 měsíců bude
potrestán ten, kdo:
a) úmyslně poškozuje nebo zvýhodňuje závodníka
nebo družstvo za úplatu nebo

b) fyzicky napadá nebo úmyslně ubližuje na zdraví
jinému při závodech nebo pro jeho činnost při
závodech.
Čl. 21
Oddíl, který nedoručí závodníkovi tiskopis
„Přestupní lístek“ řádně podaný při ohlášení
přestupu, bude potrestán pokutou až 1000,- Kč.
ČÁST SEDMÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 22
zrušen
Čl. 23
(1) Zrušuje se:
a) Disciplinární řád Českého atletického svazu
č. 2/1998 ze dne 6. listopadu 1998,
b) čl. 24 Přestupního řádu Českého atletického
svazu č. 1/2001 ze dne 23. listopadu 2001.
(2) Řízení o disciplinárním přestupku zahájená
přede dnem nabytí účinnosti této směrnice se řídí
dosavadním předpisem. Pro posuzování trestnosti
a výměry sankce se použije předpis pro obviněného
mírnější.
(3) Tato směrnice ČAS nabývá účinnosti dne
1. ledna 2004.

RNDr. Ladislav Kňákal, v. r.
předseda organizační komise ČAS
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