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1. Úvodní ustanovení
1. Disciplinární řád upravuje definici přestupku jednotlivců nebo klubů – členů Spolku, či
funkcionářů a orgánů ČFK; dále definuje postup odpovědných orgánů ČFK při řešení
přestupků a navrhuje sankce, které mohou být uplatněny v případě neprovedení nápravy
související s konkrétním přestupkem.

2. Přestupek
1. Za přestupek se považuje porušení povinností vyplývajících ze stanov ČFK a dalších
vnitřních předpisů (Vnitřního řádu, směrnic apod.), usnesení orgánů ČFK, dále porušení
pravidel příslušného bojového umění sdruženého v ČFK, porušení zásad slušnosti a
sportovního chování a jiné jednání znevažující dobré jméno ČFK.
2. Přestupku se může dopustit jak jednotlivec či skupina jednotlivců, tak kolektiv (oddíl,
klub, tým).
3. Přestupkem je výše uvedené jednání, dojde-li k němu při oficiálních akcích ČFK a
činnosti Spolku v ČR i v zahraničí, jako jsou závody, soustředění, tréninky, školení,
jednání jménem Spolku ČFK a další situace mající přímou souvislost s činností ČFK.

3. Vymezení pravomocí
1. Ve věci přestupků rozhodují v prvé řadě orgány a funkcionáři, do jejichž kompetence
daná oblast spadá.
2. V případě neshody v rámci bodu 1., či ve zvlášť závažných případech, je přestupek
podán k řešení Dozorčí komisi (DK) ČFK formou podnětu k šetření. DK zahájí řízení
na základě tohoto podnětu a vydá rozhodnutí ve věci přestupku v souladu s níže
uvedenými články. DK smí zahájit řízení i z vlastního rozhodnutí.
3. Podnět k šetření smí podat pouze zástupce člena ČFK či funkcionář ČFK.
4. Proti rozhodnutí DK je možné se odvolat k VV ČFK v souladu s níže uvedenými články.

4. Zahájení řízení DK
1. DK zahájí disciplinární řízení, pokud shledá, že jsou k tomu řádné důvody. V opačném
případě informuje předkladatele podnětu k šetření o rozhodnutí nezahájit disciplinární
řízení.
2. DK zastaví disciplinární řízení, pokud řádné důvody k němu pominou. O tomto
informuje předkladatele podnětu k šetření.
3. DK zahájí disciplinární řízení sdělením podezření konkrétní osobě, nebo zástupce člena
ČFK.
4. Disciplinární řízení nelze zahájit, uplynula-li od spáchání přestupku doba delší než 2
roky.
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5. Účastníci řízení
1. Účastníkem řízení je jednotlivec nebo klub – člen ČFK, jehož přestupek se projednává
a osoba, která vznesla podnět k šetření. V případě přestupku jednotlivce je účastníkem
s právem vyjádřit se k případu i jeho mateřský klub – člen ČFK. Pokud je obviněný ze
spáchání přestupku mladistvý, bude o jednání disciplinárního orgánu vyrozuměn také
jeho zákonný zástupce.
2. Účastníci řízení mají právo se zúčastnit jednání disciplinárního orgánu a vyjádřit se ke
všem okolnostem projednávaného případu a předloženým důkazům.
3. Jestliže tohoto práva účastník řízení prokazatelně nevyužije, zejména se bez vážného
důvodu a řádné a včasné omluvy nedostaví k jednání DK, k němuž byl řádně předvolán,
může disciplinární orgán projednat přestupek bez jeho účasti.

6. Rozhodnutí DK
1. Po objasnění všech podstatných okolností případu vydá DK rozhodnutí. Toto
rozhodnutí je písemné a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení disciplinárního orgánu (DK), který rozhodoval
označení obviněného z přestupku
den a místo rozhodnutí
popis skutku, ve kterém je spatřováno spáchání přestupku
posouzení přestupku a návrh řešení, vedoucího k nápravě situace
odůvodnění rozhodnutí s odkazem na příslušná ustanovení Stanov Spolku, směrnic
Vnitřního řádu či jiných pravidel, podle kterých bylo rozhodováno
g) poučení o možnosti podat proti rozhodnutí odvolání
2. DK může během šetření přestupku zastavit disciplinární řízení, pokud zjistí, že:
a) k žádnému přestupku nedošlo
b) nelze prokázat, že přestupek spáchala obviněná osoba/klub
c) přestupek již byl řešen postihem v rámci soutěžních pravidel jednotlivého bojového
umění a nemá žádné jiné následky

7. Odvolání proti rozhodnutí DK
1. Všichni účastníci disciplinárního řízení se mohou odvolat do 14 dní od doručení
rozhodnutí DK. Odvolání se podává přímo k Výkonnému výboru (VV) ČFK.
2. Pokud odvolání splňuje všechny náležitosti (včasný termín, odvolání podáno
oprávněnou osobou, přesné odůvodnění podání odvolání), je VV povinen přezkoumat
rozhodnutí DK do 30 dnů od podání odvolání.
3. Pokud VV nalezne v rozhodnutí DK věcné nesrovnalosti (např. chybné vyložení
směrnic Vnitřního řádu či Stanov Spolku), vrátí celou záležitost DK zpět a ta je povinna
přestupek znovu přezkoumat a ve lhůtě 30 dní vydat nové rozhodnutí.
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4. Pokud VV nenalezne v rozhodnutí DK věcné pochybení, je takovéto rozhodnutí platné
a VV odvolání zamítne.
5. V případě, že účastníci řízení dodají spolu s odvoláním nové (dříve neznámé)
skutečnosti důležité pro vyhodnocení přestupku, pak DK obnoví řízení a ve lhůtě 30 dní
vypracuje dodatek k původní zprávě DK.

8. Doručování
písemností
disciplinárního řízení

týkajících

se

1. Písemnosti týkající se disciplinárního řízení (zejména oznámení o zahájení
disciplinárního řízení, oznámení o termínu konání jednání před DK, rozhodnutí DK)
doručuje DK elektronickou poštou (e-mail), nebo s využitím pošty.
2. Písemnosti se doručují na adresu klubu, proti kterému nebo proti jehož závodníkovi,
funkcionáři, členu atd. je vedeno disciplinární řízení.
3. Doručování elektronickou formou (e-mail) je upřednostňováno.

9. Kontrola provedení nápravy a možnost uvalení
sankce
1. Pokud rozhodnutí DK obsahuje popis nápravy, kterou musí obviněný jednotlivec/klub
do určitého data učinit, pak je DK zodpovědná za kontrolu, že k nápravě skutečně došlo.
2. O provedené nápravě je proveden zápis ve zprávě DK za příslušný kalendářní rok, která
je předložena Valné hromadě (VH) ke schválení.
3. V případě, že obviněný odmítá nápravu provést a nejsou na jeho straně objektivní
překážky, které by mu v provedení nápravy bránily, má VV právo z tohoto chování
vyvodit následující sankce:
a) Jedná-li se o jednotlivce, nebo klub – člena ČFK, má VV právo pozastavit či zrušit jeho
členství do doby nápravy.
b) Jedná-li se o čestné a jmenované funkce, má VV právo pozastavit či zrušit jejich
jmenování.
c) Jedná-li se o volené funkce, má DK právo pověřit VV svoláním mimořádné VH, která
se usnese na řešení, jenž jsou volení funkcionáři povinni provést. Pokud se stav
nezmění, VH volené funkcionáře odvolá a znovu zvolí. Nově zvolení funkcionáři se
poté budou řídit usnesením VH.
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