
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 

Tento návrh byl předložen Valné hromadě Českého svazu jachtingu dne 26. března 2023 

  



 

 

Článek I. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ 
(a) Disciplinární řád Českého svazu jachtingu (dále jen „DŘ“) stanoví podmínky 

spravedlivého postupu při řešení disciplinárních provinění; upravuje zejména skutkové 

podstaty disciplinárních provinění, druhy disciplinárních trestů a postup disciplinárních 

orgánů (dále jen „DO“) v disciplinárním řízení. 

(b) V disciplinárním řízení postupují DO tak, aby byly veškeré skutečnosti významné pro 

rozhodnutí zjištěny spolehlivě a včas a ochrana zájmů podle tohoto DŘ byla rychlá a 

účinná. DO jsou povinny dbát na to, aby uložené tresty měly vedle represivní stránky i 

preventivní, tj. výchovný charakter. 

(c) Tresty uložené DO podle tohoto DŘ mají platnost pro všechny soutěže v jachtingu 

pořádané pořadatelem podle pravidla 89.1 Závodních pravidel jachtingu (dále jen 

soutěže). 

(d) Disciplinární odpovědnost provinilce a důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen 

v případech, které mohou poškodit dobré jméno ČSJ nebo subjektů, jejichž je ČSJ 

členem.  

(e) Disciplinární řízení musí být vedeno v souladu s všeobecně uznávanými zásadami 

spravedlivého procesu. V případě, že tento DŘ neobsahuje ustanovení, které by bylo 

možné aplikovat v konkrétním případě, pak se přiměřeně užije ustanovení 

Disciplinárního kodexu World Sailing. 

Článek II. PŮSOBNOST DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU 
(a) Trestnost provinění se posuzuje podle DŘ účinného v době, kdy k tomuto provinění 

došlo. Podle DŘ účinného později než v době, kdy k provinění došlo, se bude případ 

posuzovat, pouze pokud je to pro účastníka disciplinárního řízení příznivější. Provinilci 

lze uložit pouze takové tresty, které umožňuje uložit DŘ účinný v době, kdy se o trestu 

rozhoduje. 

(b) Podle tohoto DŘ se projednávají a řeší všechna provinění všech členů ČSJ, která byla 

založena jejich jednáním na soutěžích, akcích zajišťovaných nebo pořádaných ČSJ 

(například soustředění reprezentačních družstev, semináře trenérů nebo rozhodčích) 

nebo při jednání orgánů ČSJ.  

(c) Tento DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů, kterých se dopustili porušením 

vnitřních norem subjektů, ve kterých jsou sdruženi a jejichž projednávání a postih je v 

pravomoci těchto subjektů podle jejich stanov či jiných předpisů těchto subjektů.   

(d) Členové ČSJ nesou disciplinární odpovědnost i za své jednání, ke kterému nedošlo 

v situacích podle ustanovení čl. II písm. b tohoto DŘ, a to v případech kdy existuje 

důvodný předpoklad toho, že by mohlo být poškozeno dobré jméno ČSJ nebo dobré 

jméno subjektu, jehož členem je ČSJ.  
 



 

 

Článek III. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ  
(a) Disciplinárními proviněními jsou: 

(i) závažné případy porušení Stanov ČSJ, předpisů ČSJ a předpisů a rozhodnutí orgánů World 

Sailing, jestliže nepostačují jiné prostředky k postihu těchto skutků; 

(ii) hrubé jednání podle pravidla 69 Závodních pravidel jachtingu, pakliže protestní komise 

jednající podle tohoto pravidla oznámila svá konání v souladu s tímto pravidlem; 

(iii) případy porušení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice; 

(iv) další jednání, která mohou poškodit dobré jméno ČSJ, nebo dobré jméno subjektu, jehož 

členem je ČSJ. 

(b) K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li DŘ, 

že je třeba úmyslného zavinění. 

Článek IV. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY 
(a) Disciplinárními tresty jsou: 

(i) Napomenutí; 

(ii) Diskvalifikace ze soutěže; 

(iii) Odebrání kvalifikace; 

(iv) Odebrání závodní licence; 

(v) Vyloučení z ČSJ 

(b) Trest odebrání kvalifikace, odebrání závodní licence a vyloučení z ČSJ může být 

podmíněně odložen. DO stanoví zkušební dobu na 6 měsíců až 24 měsíců. Jestliže se 

provinilec v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest, 

vykoná se dodatečně i předchozí podmíněně odložený trest. Trest diskvalifikace ze 

soutěže nemůže být podmíněně odložen. 

(c) Trest odebrání kvalifikace lze uložit v případě, že bylo disciplinární provinění spácháno 

v souvislosti s výkonem funkce, ke kterému je potřeba této kvalifikace. DO ve výroku 

rozhodnutí také stanoví, kdy nejdříve může disciplinárně potrestaný usilovat o získání 

kvalifikace, která mu byla odebrána. Tato doba nesmí přesáhnout více než 60 měsíců.   

(d) DO ve výroku o uložení trestu odebrání závodní licence stanoví, na jakou dobu je tento 

trest uložen. 

(e) Trest vyloučení z ČSJ může být uložen pouze tehdy, jestliže závažnost provinění je velmi 

vysoká, provinění bylo spácháno úmyslně a nepostačuje uložení žádného jiného trestu. 

DO ve výroku o uložení trestu vyloučení z ČSJ stanoví, po jakou dobu nemůže 

vyloučenému členu vzniknout členství v ČSJ.  

Článek V. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 
(a) Disciplinárním orgánem, který vede disciplinární řízení podle tohoto DŘ, je disciplinární 

komise (dále jen „DK“). DK volí Valná hromada. DK si ze svého středu volí předsedu, 

který jedná jménem DK.  

(b) DK projednává disciplinární provinění podle tohoto DŘ a je oprávněna za ně ukládat 

tresty podle tohoto DŘ. 



 

 

(c) DK je povinna v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti 

projednávaného případu. 

(d) DK postupuje v řízení bez zbytečných průtahů a tak, aby účastníkům řízení nevznikaly 

zbytečné náklady.  

(e) DK zahájí disciplinární řízení, jestliže existují odůvodněné skutečnosti, že mohlo být 

spácháno disciplinární provinění.  

(f) Podnětem k zahájení disciplinárního řízení může být zejména:  

(i) Vlastní zjištění DK 

(ii) Podnět, kteréhokoliv člena nebo orgánu ČSJ 

(iii) Oznámení protestní komise jednající podle pravidla 69 Závodních pravidel jachtingu 

(g) DK předtím, než zahájí řízení rozhodne, zda shledává podnět důvodný a v případě, že 

nikoliv, tak podnět odloží. O odložení podnětu vyrozumí osobu nebo orgán, který 

podnět podal. 

(h) Disciplinární řízení je zahájeno dnem rozhodnutí DK o zahájení disciplinárního řízení po 

projednání podnětu k zahájení disciplinárního řízení. 

(i) Účastníkem řízení je ten, o jehož disciplinárním provinění se jedná.  

(j) Účastníci mají právo kdykoliv za řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, 

poskytne jim DK informace o řízení. Všichni účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy 

a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; DK může usnesením 

prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy na doplnění dokazování. 

(k) DK po zahájení disciplinárního řízení vyrozumí účastníka o zahájení disciplinárního řízení 

a zároveň mu sdělí všechny skutečnosti, které vedly DK k tomuto zahájení. DK vyzve 

účastníka, aby se k věci písemně vyjádřil a poskytl všechny relevantní informace týkající 

se podezření z disciplinárního provinění. K tomu účastníkovi poskytne přiměřenou 

lhůtu. 

(l) DK po zahájení disciplinárního řízení nařídí ve věci jednání, a to nejpozději do 1 měsíce 

od zahájení řízení.  

(m) Účastníku řízení, jehož provinění se projednává, musí být vždy sděleno, kdy a kde se 

bude případ projednávat, aby se mohl jednání zúčastnit. Toto sdělení musí být 

účastníkovi doručeno alespoň 5 dní před jednáním. DK je povinna přizvat na jednání 

účastníka, jakož i všechny další osoby, které mohou přispět k řádnému projednání věci.  

(n) Účastník může souhlasit s tím, aby se ústní jednání konalo v jeho nepřítomnosti. 

Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na ústní jednání přesto, že byl řádně 

předvolán, může být případ projednán bez jeho přítomnosti.  

(o) DK je oprávněna si vyžádat vyjádření základního člena v případě, že je účastníkem řízení 

speciální člen. 

(p) Jednání DK je neveřejné. 

(q) Při jednání DK postupuje tak, aby byly prověřeny veškeré relevantní skutečnosti 

případu, zejména pak je povinna prověřit všechny označené důkazy, vyslechnout 

všechny možné svědky a provést hodnocení všech relevantních skutečností tak, aby 

byla DK schopna rozhodnout, pokud možno během jediného jednání. 



 

 

(r) Z jednání DK se pořizuje písemný zápis. 

(s) Disciplinární řízení končí rozhodnutím ve věci. Jakmile jsou dostatečně objasněny 

všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, disciplinární orgán rozhodne: 

(i) tak, že disciplinární řízení splnilo svůj výchovný účel a s ohledem na osobu účastníka a 

charakter provinění není uložení trestu třeba,  

(ii) o uložení trestu, 

(iii) o zproštění viny.  

(t) DK rozhoduje vždy tak, aby při stanovení druhu trestu, jakož i jeho výše, přihlédl ke 

všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem a všem dalším souvislostem, které určují 

závažnost konkrétního provinění. 

(u) Základním prostředkem pro doručování v disciplinárním řízení je elektronická pošta. 

(v) Při doručování v souvislosti s disciplinárním řízením elektronickou poštou je povinností 

účastníka řízení potvrdit odesílateli přijetí zprávy nejpozději do 2 pracovních dnů.  

(w) Proti rozhodnutí DK, kterým byl uložen trest podle čl. IV. písm. a) bod iii.,iv. DŘ na dobu 

delší než 12 měsíců a proti rozhodnutí o vyloučení z ČSJ podle čl. IV. písm. a) bod v. DŘ. 

může provinilec podat odvolání k Valné hromadě ČSJ. Odvolání je nutné podat do 15 

dnů od doručení písemného rozhodnutí DK. Odvolání se podává prostřednictvím DK. 

Odvolání má odkladný účinek.   

(x) Valná hromada ČSJ projedná odvolání na svém nejbližším zasedání. Valná hromada ČSJ 

odvolání odmítne, pakliže bylo podáno opožděně. Valná hromada ČSJ odvolání zamítne, 

shledá-li, že není důvodné. Valná hromada ČSJ napadené rozhodnutí nebo jeho část 

zruší, pakliže dojde k závěru, že je rozhodnutí DK nesprávné, je-li uložený trest 

nepřiměřený nebo v řízení došlo k podstatným vadám řízení. Rozhodnutí Valné 

hromady ČSJ je konečné a nelze se proti němu dále odvolat. Rozhodnutí o odvolání 

Valné hromady při uložení trestu vyloučení z ČSJ nebo rozhodnutí DK o uložení trestu 

vyloučení z ČSJ, proti kterému nebylo podáno odvolání, vždy přezkoumá Kontrolní 

komise ČSJ, a to z hlediska souladu s DŘ a Stanovami ČSJ.   

(y) Po vykonání nejméně poloviny trestu podle čl. IV. písm. a) bod iii.,iv.,v. může 

disciplinárně potrestaný požádat DK o prominutí zbytku trestu.  
 

 


