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ČÁST PRVÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Působnost disciplinárního rádu 

1.1 Disciplinární řád Českého svazu akrobatického rock and rollu je zásadní dokument řešící 
veškerá provinění jednotlivců i kolektivních členů ČSAR proti základním dokumentům 
Českého svazu akrobatického rock and rollu. 

1.2 Podle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen DŘ) se projednávají zejména všechna 
disciplinární provinění účastníků soutěží. 

1.3 Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s: 

• přípravou, organizací a průběhem soutěží 

• tréninkovými procesy 

• přestupním a registračním řízením 

• ostatními akcemi pod záštitou ČSAR 

1.4 Podle tohoto DŘ se projednávají i provinění v reprezentaci a mezinárodním styku 
v tuzemsku i zahraničí. 

1.5 Tento DŘ neřeší přestupky proti soutěžnímu řádu ČSAR v průběhu soutěží. Řešení těchto 
přestupků je v kompetenci odborného dozoru. 

2. Účel disciplinárního řízení 

2.1 Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních 
provinění členů ČSAR. Disciplinární orgán je povinen dbát zejména na to, aby uložené tresty 
vedle represivní stránky měly i preventivní a výchovný charakter. 

3. Druhy disciplinárních provinění 

3.1 V disciplinárním řízení se projednávají zejména tato disciplinární provinění: 

3.1.1 Porušení stanov, řádů a jejich dodatků, směrnic a nařízení všech orgánů ČSAR. 

3.1.2 Provinění stanovených v článku 1. 

3.1.3 Jiná provinění znevažující jméno ČSAR, včetně provinění v reprezentaci a při 
mezinárodních stycích. 

3.1.4 Porušení norem morálky, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů, 
podplácení, zneužití pravomoci a neplnění povinností uložených ČSAR. 
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4. Druhy disciplinárních trestů 

4.1 V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty : 

4.1.1 Jednotlivcům, tanečním párům: 

4.1.1.1 Důtku 

4.1.1.2 zastavení soutěžní činnosti 

4.1.1.3 zákaz výkonu funkce 

4.1.1.4 peněžitou pokutu 

4.1.1.5 zastavení členství v ČSAR 

4.1.2 Kolektivním členům: 

4.1.2.1 důtku 

4.1.2.2 zastavení soutěžní činnosti 

4.1.2.3 peněžitou pokutu 

4.1.2.4 zastavení členství v ČSAR 

4.2 Rozsah trestu je taxativně stanoven v “Sazebníku trestu” , který je přílohou DŘ. 

4.3 Disciplinární trest je možno podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení 
činí 3 měsíce až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to 
v sazebníku trestu výslovně zakázáno. 

5. Důtka 

5.1 Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivním členům. Ukládá se 
v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Důtku je možno uložit pouze jednou 
za rok. 

6. Zastavení soutěžní činnosti (ZSČ) 

6.1 Trest ZSČ jednotlivci či tanečnímu páru se ukládá na určité časové období nebo určitý počet 
soutěží. V případě, že je trest udělen na určitý počet soutěží, DK stanoví, pro které soutěže 
se trest uděluje. 

6.2 Při udělení trestu ZSČ kolektivnímu členu postupuje DK stejným způsobem. 
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6.3 Výkon trestu ZSČ jednotlivce, tanečního páru čí kolektivního člena může být podmíněně 
odložen, není-li delší než tři měsíce. Podmíněné odložení se může vztahovat i na určitý 
počet soutěží. Jestliže se provinilec či provinilý pár v této době (popř. na dané soutěži) 
znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jakýkoliv jiný trest, vykoná 
i podmíněně odložený trest. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit, jestliže 
předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem 
přiměje provinilce k nápravě. Podmíněně lze odložit trest pouze jedenkrát za rok. 

6.4 Trest ZSČ lze uložit též pouze pro případ reprezentace a mezinárodních sportovních styků. 

7. Zákaz výkonu funkce (ZVF) 

7.1 Trest ZVF lze uložit funkcionářům soutěží ČSAR, porotcům, trenérům a jiným osobám 
pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše dvou roků. Ve výroku o trestu DK stanoví, 
na které konkrétní funkce nebo činnosti se trest vztahuje. 

7.2 Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu soutěží, lze uložit trest 
ZVF na určitý počet soutěží nebo na určitou dobu. 

7.3 Trest ZVF lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad platí obdobné ustanovení 0 
tohoto DŘ. 

8. Zastavení členství v ČSAR 

8.1 Trest zastavení členství v ČSAR muže být uložen jednotlivci, tanečnímu páru nebo KČ 
za závažné provinění dle 3.1.3 a 3.1.4 

8.2 Trest zastavení členství lze uložit pouze na určité časové období a nelze ho podmíněně 
odložit. 
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ČÁST DRUHÁ - DISCIPLINÁRNÍ ORGÁN 

9. Disciplinární orgán 

9.1 Jediným disciplinárním orgánem v ČSAR, který řeší provinění proti dokumentům ČSAR 
a ukládá tresty, je disciplinární komise (DK). 

9.2 DK je pětičlenná (předseda + 4 členové) a je jmenována Výkonným výborem ČSAR. Člen DK 
musí být členem ČSAR. Do DK nelze jmenovat více než jednoho člena ze stejného oddílu. 
Je-li člen DK současně členem oddílu proti němuž je vedeno DŘ, neúčastní se tohoto řízení 
jakožto člen DK. 

9.3 DK je usnášeníschopná při minimální účasti 3 členů. 

9.4 Funkční období DK je shodné s funkčním obdobím volených orgánu ČSAR. 

10. Působnost disciplinární komise 

10.1 DK projednává všechna disciplinární provinění uvedená v bodu 1 a 3 a ukládá tresty podle 
bodu 0. 
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ČÁST TŘETÍ - DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

11. Zahájení disciplinárního řízení 

11.1 DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem 
k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla: 

• zpráva Odborného dozoru soutěží 

• oznámení pořadatele soutěže 

• vlastní zjištění členů DK 

• písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy 

• písemné oznámení kteréhokoliv člena ČSAR 

11.2 zahájení disciplinárního řízení rozhodne DK bez zbytečných odkladů. 

11.3 Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden rok. 

12. Průběh disciplinárního řízení 

12.1 DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. 

12.2 K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které 
mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní 
materiály. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků ČSAR. 

12.3 Jestliže se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto provinění jako podezření 
z trestného činu, upozorní DK na tuto skutečnost orgány činné v trestním řízení. 

13. Účast provinilce 

13.1 Provinilec se může disciplinárního řízení zúčastnit na vlastní náklady nebo může své 
vyjádření učinit písemně. Pokud DK provinilce předvolá alespoň 14 dní předem, je povinen 
se disciplinárního řízení zúčastnit. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy, bude případ 
projednán bez jeho účasti. 
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14. Závěr disciplinárního řízení 

14.1 Po objasnění všech okolností DK rozhodne: 

14.1.1 V případě, že k provinění došlo, o uložení trestu 

14.1.2 V případě, že k provinění nedošlo, o zastavení disciplinárního řízení. 

14.2 Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 

14.2.1 Charakter provinění, za které byl trest uložen. 

14.2.2 Přesný druh trestu a jednoznačný údaj o jeho trvání. 

14.2.3 Poučení o možnosti odvolání. 

15. Účinnost disciplinárních trestů 

15.1 Účinnost disciplinárních trestů začíná po uplynutí 15 dnů od rozhodnutí DK. V případě 
neúčasti provinilce na jednání počíná účinnost rozhodnutí po uplynutí 15 dnů od doručení. 

16. Dokumentace disciplinárního řízení 

16.1 Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu 
a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisují všichni přítomní členové DK. 

16.2 O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně doporučeným dopisem 

• Provinilce 

• oddíl, jehož je provinilec členem 

• navrhovatele podnětu 

• výkonný výbor ČSAR 

17. Ukládání trestu 

17.1 Projednává-li DK současně více provinění jednoho viníka, vysloví trest za provinění 
nejzávaznější a k ostatním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. 

17.2 Za jedno provinění nelze uložit více trestů. 
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18. Polehčující okolnosti 

18.1 Při ukládání trestu považuje DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý: 

• se před proviněním rádně choval 

• k provinění byl vyprovokován 

• nahradil případnou škodu, kterou svým proviněním způsobil 

• projevil upřímnou lítost 

• napomáhal účinně při objasňování svého provinění 

19. Přitěžující okolnosti 

19.1 Při ukládání trestu považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý: 

• svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže 

• svým jednáním zvláště závažným způsobem poškodil jméno ČSAR 

• svedl k provinění jiného 

• se dopustil provinění opakovaně 

• úmyslně zatajil, nebo uvedl nepravdivé informace při objasňování svého provinění 

20. Odvolání 

20.1 Řízení při řešení disciplinárních provinění je dvojstupňové. V prvém stupni rozhoduje DK. 

20.2 Proti rozhodnutí 1. instance mohou účastníci podat písemné odvolání k výkonnému výboru 
a to do patnácti dnů od dne nabytí platnosti rozhodnutí DK. 

20.3 Odvolávající je povinen o odvolání informovat písemně DK. 

20.4 K odvolání musí být přiložen, v souladu s Finančním řádem ČSAR, doklad o zaplacení 
správního poplatku za odvolání. 

21. Rozhodnutí odvolacího orgánu 

21.1 Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do třiceti dnů po doručení písemného odvolání 
a to tak, že: 

21.1.1 Odvolání vyhoví zcela nebo částečně a nahradí jej vlastním rozhodnutím. 

21.1.2 Odvolání zamítne a rozhodnutí 1. instance potvrdí. 

21.1.3 Vrátí rozhodnutí 1. instanci k revizi, dojde-li k závěru, že trest byl uložen bez 
přihlédnutí ke všem důkazním materiálům a ukládá 1. instanci doplnit a dopracovat 
objasnění provinění na jejich základě. 
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21.1.4 Odvolání neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti 
nebo není-li podáno účastníkem řízení. 

21.2 Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení a všem dle bodu 16, a to 
nejdéle do patnácti dnů od rozhodnutí. 

21.3 Vyhoví-li odvolací orgán odvolání zcela nebo částečně, vrátí poplatek za odvolání 
účastníkovi jednání. V ostatních případech propadá poplatek ve prospěch ČSAR. 

22. Postup v odvolacím řízení 

22.1 Provinilec má právo zúčastnit se jednání odvolacího orgánu. 

22.2 Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen DK nemůže rozhodovat 
v odvolacím řízení. 

22.3 O pořizování zápisu z jednání odvolacího orgánu, oznamování a doručování jeho rozhodnutí 
platí ustanovení bodu 16 tohoto DŘ. Přičemž DK nahrazuje odvolací orgán. 

22.4 Odvolání podávané KČ musí být podepsáno vedoucím KČ nebo jeho odpovědným 
zástupcem s uvedením jeho jména a funkce. 

23. Změny trestu 

23.1 Po vykonání nejméně poloviny ZSČ a ZVF lze, na základě žádosti potrestaného, zbytek trestu 
prominout, případně podmíněně odložit. 

23.2 O změně trestu rozhoduje orgán, který trest uložil s konečnou platností. 

24. Příloha 

24.1 Součástí tohoto Disciplinárního řádu je: 

24.1.1 Příkladový sazebník trestů. 
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ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25. Závěrečná ustanovení 

25.1 Udělování trestů párům a formacím na dané soutěži je plně v kompetenci odborného 
dozoru. Ten je povinen provinilý pár či formaci v souladu se soutěžním řádem. 

25.2 Příkladový sazebník trestů je pouze orientačním podkladem pro udělování trestu. Není 
závazným předpisem. DK, popř. odvolací orgán rozhoduje o druhu a výši trestu podle 
vlastního uvážení, zejména s ohledem na důsledky provinění. 

25.3 K výkladu tohoto Disciplinárního řádu je oprávněna výhradně Disciplinární komise a její 
odvolací orgán ČSAR. 

25.4 Tento Disciplinární řád byl schválen Radou oddílů dne 18.9.2004 a nabývá účinnosti dne 
18.9.2004 ČSAR. 
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Příloha disciplinárního řádu 

PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ 

1. Příkladový sazebník trestů je pouze orientačním podkladem pro udělování trestů. Není 
závazným předpisem. DK popř. odvolací orgán rozhoduje o druhu a výši trestu podle 
vlastního uvážení, zejména s ohledem na důsledky provinění. 

 

Provinění jednotlivců a formací 

Článek 1 

Chování související se sportovní činností 

1. Nevhodné vyjadřování, pokřikování, nevhodné posunky na adresu funkcionářů, 
porotců a ostatních členů ČSAR probíhající soutěže. 

• Důtka 
 

při opakovaném přestupku v průběhu následujícího roku.  

• Zákaz sportovní činnosti na dobu 3 měsíců, případně na určitý počet 
soutěží. 

 

2. Opakovaná neomluvená neúčast na soutěži po přihlášení.  
• Zákaz sportovní činnosti na dobu 1 - 6 měsíců, případně na určitý a druh 

soutěží. 
 

3. Neomluvená neúčast na MČR po přihlášení.  
• Zákaz sportovní činnosti na dobu 6 - 12 měsíců, případně na určitý počet  

a druh soutěží. 
 

4. Neomluvená neúčast na mezinárodních soutěžích po přihlášení.  
• Zákaz sportovní činnosti na dobu 12 měsíců včetně úhrady souvisejících 

nákladů. 
 

5. Neomluvená neúčast na soutěži funkcionáře nebo porotce, který potvrdil písemně 
účast.  

• Zákaz výkonu funkce na dobu 3 - 12 měsíců, případně na určitý počet  
a druh soutěží. 

 

 při opakovaném přestupku  

• Zákaz výkonu funkce na dobu až 2 let, případně na určitý počet  
a druh soutěží. 
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6. Neoprávněný start či výkon funkce nebo umožnění neoprávněného startu či 
výkonu funkce.  

• Zákaz sportovní činnosti, zákaz výkonu funkce na dobu 6 - 12 měsíců, 
peněžitá pokuta 

 

7. Neúčast porotce, popř. funkcionáře bez omluvy na mezinárodní soutěži na kterou 
byl nominován 

• Zákaz výkonu funkce na dobu 6 - 12 měsíců, včetně úhrady souvisejících 
nákladů. 

 

8. Nedisciplinované chování při soutěži, opilost, pozdní příchody na taneční parket a 
pod.  

• Zákaz sportovní činnosti, zákaz výkonu funkce na dobu 3 - 12 měsíců, 
případně na určitý počet a druh soutěží. 

 

při opakovaném přestupku  

• Zákaz sportovní činnosti na dobu 12 - 24 měsíců, případně na určitý počet 
a druh soutěží. 

 

Článek 2 

Porušení rádu, směrnic a nařízení. 

1. Porušení řádu, směrnic, dodatků a nařízení ČSAR.  
• Důtka,  

  při opakovaném přestupku v průběhu následujícího roku  

• zákaz sportovní činnosti, zákaz výkonu funkce na dobu 6 - 12 měsíců,     
     případně na určitý počet a druh soutěží. 

  při vícenásobném opakování přestupku  

• zastavení členství v ČSAR na dobu 2 let 
 

2. Znevážení jména Českého svazu akrobatického rock and rollu.  
• Důtka,  

při závažném, popř. opakovaném přestupku bez ohledu na dobu kdy k opakování 
došlo  

• zákaz sportovní činnosti zákaz výkonu funkce na dobu 6 - 12 měsíců, 
případně na určitý počet a druh soutěží. 
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Provinění člena oddílů (klubů) 

Článek 3 

Provinění související se sportovní činností 

1. Jestliže jmenovitě nezjištěný člen klubu se v průběhu soutěže, na níž je jako člen 
klubu zúčastněn, dopustí znevážení dobrého jména Českého svazu akrobatického  
rock and rollu, bude klub potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.000 - 5.000 Kč 

 

2. Při opakovaném přestupku uvedeném pod add 1 zastavení členství v ČSAR až na 
dobu 2 let, popřípadě peněžitou pokutou ve výši 5.000 - 10.000 Kč. 

 

Společná ustanovení 

Článek 4 

1. Tresty ukládané odborným dozorem za porušení ustanovení soutěžního řádu 
nejsou tresty ve smyslu ustanovení tohoto řádu. 
 

2. Dojde-li k provinění, které není v tomto příkladovém sazebníku výslovně uvedeno, 
posuzuje se obdobně jako provinění svým obsahem a charakterem nejbližší. 


