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Disciplinární řád
ze dne 14. listopadu 2015
Valná hromada České triatlonové
asociace (dále jen „ČTA“)se dne 14.
listopadu 2015 usnesla na tomto
vnitřním předpise ČTA:
ČÁST PRVNÍ
Účel a rozsah působnosti

dalších předpisů závazných pro
triatlon, zejména předpisů pro
kontrolu a postih dopingu.
(5) Byl-li určitý skutek již potrestán
při závodu rozhodčím, může být jako
disciplinární přestupek projednán,
navrhne-li to rozhodčí závodu,
koordinátor rozhodčích závodu nebo
jiný činovník závodu.

Čl. 1
(1) Účelem disciplinárního řádu je
přispívat k dodržování pravidel
závodní činnosti, zásad slušného
sportovního a společenského chování
a sportovní etiky.
(2) Účelem disciplinárního řízení a
rozhodnutí v disciplinárním řízení je
také
výchovné
působení
na
závodníky,
trenéry,
rozhodčí,
činovníky a sportovní veřejnost.
Čl. 2
(1) Disciplinární řád stanovuje znaky
disciplinárních přestupků, postup
jejich objasňování a trestání.
(2) Disciplinární řád se vztahuje na
členy ČTA: závodníky, trenéry,
rozhodčí a činovníky.
(3) Tomu, kdo není členem ČTA a
dopustí se jednání, které je jinak
disciplinárním přestupkem podle této
směrnice, může rada ČTA
a) zakázat účast na všech nebo
některých akcích pořádaných členy
ČTA
b) zakázat získání členství v ČTA.
(4) Disciplinární orgány postupují
přednostně dle pravidel triatlonu a

ČÁST DRUHÁ
Přípravné řízení
Čl. 3
(1) Oznámení
o
skutečnostech
nasvědčujících tomu, že došlo k
disciplinárnímu
přestupku,přijímá
disciplinární komise. Oznámení lze
také doručit sekretariátu ČTA.
(2) 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. 4
(1) Po
skončení
prověřování
rozhodne pověřený člen disciplinární
komise o zahájení disciplinárního
řízení, jinak oznámení odmítne.
(2) Disciplinární řízení lze zahájit
jen do 6 měsíců ode dne, kdy
přestupek vyjde najevo.

Čl. 5
(1) Rozhodnutí
o
zahájení
disciplinárního řízení musí obsahovat
a) den sepsání,
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 a
d) uvedení důkazů, o které se návrh
opírá a seznam důkazů, jejichž
provedení se navrhuje.
(2) Obviněný je
po
zahájení
disciplinárního řízení oprávněn se
vyjádřit, uvést okolnosti a navrhnout
důkazy sloužící k jeho obhajobě; má
právo být zastoupen zvoleným
zástupcem.
ČÁST TŘETÍ
Řízení před disciplinární komisí
Čl. 6
(1) Disciplinární
řízení
vede
disciplinární
komise;
nesmí
rozhodovat podjatý člen disciplinární
komise.
(2) Disciplinární
přestupek
se
projednává ústně a veřejně.
(3) V nepřítomnosti obviněného lze
disciplinární přestupek projednat jen,
když byl obviněnému doručen návrh
na potrestání a rozhodnutí o stanovení

data projednání a byl-li poučen o
právu na slyšení.
(4) Den projednání disciplinárního
přestupku
stanoví
předseda
disciplinární komise nebo jím určený
člen disciplinární komise (dále jen
„předseda“) tak, aby obviněný a jeho
zástupce měli alespoň 10 pracovních
dnů k přípravě.
(5) K jednání se přizve vždy i
oznamovatel.

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.
(5) Rozhodnutí o přestupku se
doručuje
také
oznamovateli
přestupku.
Čl. 10
Náklady řízení

Obnova řízení
(1) Obnovu
řízení,
povolí
disciplinární komise 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
dvou let od vydání konečného
rozhodnutí.

Čl.7
(1) Projednávání zahájí předseda
sdělením věci, na to se dotáže
obviněného zda-li se cítí vinen ve
smyslu návrhu na potrestání.
(2) Předseda poté zjistí, zda se
dostavily
osoby,
které
byly
předvolány. Jestliže se někdo
z předvolaných nedostavil, rozhodne
disciplinární komise po slyšení
obviněného, zda je projednání možno
provést, či zda je nutno je odročit.
Čl. 8
Dokazování
(1) Disciplinární komise rozhoduje o
tom, které důkazy budou provedeny.
(2) Obviněný je 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 dokazování za skončené a
udělí závěrečné slovo obviněnému.
Čl. 9
Rozhodnutí
(1) Disciplinární
komise
může
rozhodnout jen o skutku, který je
uveden v oznámení o zahájení
disciplinárního řízení.
(2) Při svém rozhodnutí
smí
disciplinární komisepřihlížet jen ke
skutečnostem, které byly probrány při
ústním projednávání.
(3) Disciplinární komise 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,

(1) Kdo byl uznán vinným, uhradí
paušální náklady řízení částkou 500
Kč.
(2) V řízení bez projednání dle čl. 14
se náklady dle odst. 1 nehradí.
(3) Disciplinární
orgán
může
náklady
zcela
nebo
částečně
prominout.
ČÁST
Opravná řízení
Čl. 11
Odvolání
(1) Proti usnesení, kterým se
obviněný uznává vinným, lze do 15
dnů od doručení rozhodnutí podat
odvolání k rozhodčí komisi ČTA.
(2) Odvolání může podat také
oznamovatel přestupku.
(3) O odvolání rozhoduje rozhodčí
komise ČTA. Nesmí rozhodovat
podjatý člen rozhodčí komise
ČTAnebo ten který o věci rozhodoval
v prvním stupni.
(4) Koná-li se o odvolání jednání,
zastupuje disciplinární komisi její
pověřený člen.
(5) Rozhodčí komise ČTA
a) odvolání odmítne, bylo-li podáno
opožděně
nebo
neoprávněnou
osobou, anebo nebyl-li uhrazen
poplatek za odvolací řízení 1.000 Kč
ani na základě výzvy s 15 denní
lhůtou,
b) řízení o odvolání zastaví, je-li
odvolání vzato zpět,
c) rozhodnutí
zruší a
vrátí
disciplinární komisi k projednání, jeli třeba podstatně doplnit podklady
pro rozhodnutí,
d) rozhodne o disciplinárním
přestupku, je-li rozhodnutí napadené
odvoláním nesprávné,
e) rozhodnutí potvrdí, je-li rozhodnutí
správné.
Čl. 12

ČÁST ČTVRTÁ
Zvláštní druhy řízení
Čl. 13
Podmíněné zastavení řízení
Řízení o disciplinárním přestupku, za
který lze uložit zákaz činnosti
nepřevyšující
6
měsíců,
lze
podmíněně zastavit, jestliže se
obviněný k činu doznal a lze toto
rozhodnutí považovat za dostačující.
Čl. 14
Rozhodnutí bez projednání
(1) Jestliže
je
skutkový
stav
spolehlivě prokázán opatřenými
důkazy, může disciplinární komise
rozhodnout bez projednání.
(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 další projednání věci,
slyšení a odvolání.
(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 PÁTÁ
Vykonávací řízení
Čl. 15
(1) O tom, zda se ten, komu byl
uložen podmíněný trest,choval řádně,
rozhodne disciplinární komise.
(2) Po uplynutí poloviny výměry
trestu
zákazu
činnosti
může
disciplinární komise i bez návrhu
rozhodnout, že podmínečně upouští
od výkonu zbytku trestu.

(3) Nezaplacená pokuta a náklady
disciplinárního řízení mohou být
vymáhány exekučně.
ČÁST PÁTÁ
Tresty
Čl. 16
(1) Za disciplinární přestupek lze
uložit a to i současně:
a) napomenutí,
b) důtku,
c) zákaz činnosti, která může
spočívatzejména v
1. zákazu závodní činnosti,
2. zákazu výkonu funkce trenéra,
3. zákazu výkonu funkce rozhodčího
nebo
4. zákazu výkonu funkce činovníka,
d) pokutu.
(2) Za jeden disciplinární přestupek
nelze vedle napomenutí nebo důtky
uložit jiný druh trestu.
(3) Postačuje-li
projednání
disciplinárního přestupku k nápravě,
může se od potrestání upustit.
(4) Výkon trestů podle odst. 1 písm.
c) a d) lze podmíněně odložit na
zkušební dobu tři měsíce až dva roky.
ČÁST ŠESTÁ
Disciplinární přestupky
Čl. 17
Disciplinárním
přestupkem
je
zaviněné jednání, které naplňuje
znaky uvedené v tomto předpise.

Čl. 18
Napomenutím, důtkou, zákazem
činnosti až na 6 měsíců a pokutou do
5.000 Kč bude potrestán ten, kdo
a) poškodí, zneužije nebo zneváží
dobré jméno či symboly ČTA,
b) jedná proti zásadám fair-play,
c) porušuje při závodech pravidla
nebo jiné závazné předpisy,
d) při
závodech
neuposlechne
výzvy rozhodčího nebo jiného
činovníka při výkonu jeho pravomocí,
e) jako závodník nebo činovník se
zúčastní závodu zjevně ovlivněn
alkoholickým nápojem nebo jinou
návykovou látkou,
f) vzbudí
svým
chováním
pohoršení,
g) se veřejně nevhodně vyjadřuje o
rozhodnutí
rozhodčího
nebo
činovníka,
h) startuje v závodě neoprávněně
nebo umožní neoprávněný start
jinému,
i) dozví se že, porušil licenční nebo
přestupní řád a nepřijme opatření
k nápravě.
Čl. 19
Důtkou nebo zákazem činnosti až na
12 měsíců a pokutou do 10.000 Kč
bude potrestán ten, kdo
a) poškozuje nebo zvýhodňuje
závodníka v rozporu s pravidly,
b) při závodě nebo pro jeho funkci
při závodě ubližuje jinému na cti, tím,
že ho uráží nebo vydá v posměch,

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, v. r.
předsedkyně České triatlonové asociace

c) naruší
sportovní
atmosféru
vyhrožováním, schválnostmi nebo
hrubým jednáním,
d) poruší licenční nebo přestupní
řád,
e) padělá doklad pro činnost v
triatlonu, anebo
f) spáchá přestupek podle čl.18
v posledních 12 měsících opakovaně.
Čl. 20
Zákazem činnosti na 6 měsíců až 24
měsíců a pokutou do 20.000 Kč bude
potrestán ten, kdo
a) poškozuje nebo zvýhodňuje
závodníka za úplatu nebo
b) fyzicky napadá nebo úmyslně
ubližuje na zdraví jinému při
závodech nebo pro jeho činnost při
závodech.
ČÁST SEDMÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 21
(1) Ruší seDisciplinární řád ze dne
29. 1. 2000.
(2) Řízení
o
disciplinárním
přestupku zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto předpisu se
řídí dosavadním předpisem. Pro
posuzování trestnosti a výměry
sankce se použije předpis pro
obviněného mírnější.
(3) Tento disciplinární řád nabývá
účinnosti 1. ledna 2016.

