DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UŠO
A. Úvodní ustanovení
A.1. Disciplinární řád stanoví pravidla disciplinárního řízení v rámci UŠO.
A.2. Účelem disciplinárního řízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního provinění. Průběh
jednání i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého, ostatní hráče i na celou veřejnost.
A.3. Disciplinární řízení je obvykle dvojinstanční nebo tříinstanční, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.
A.4. Dvojinstanční řízení - orgánem disciplinárního řízení je v první instanci krajský sekretariát, ve druhé
instanci o odvolání rozhoduje SDK UŠO (v krajích bez krajské SDK). Při proviněních, ke kterým došlo na
akcích republikového charakteru (RGP, MČR, Velké finále UŠO apod.) je první instancí rozhodcovská jury
(rozhodování může podstoupit přímo druhé instanci), druhou instancí je SDK UŠO. Při proviněních, ke kterým
došlo při reprezentačních akcích je první instancí vedoucí výpravy (rozhodování může podstoupit přímo druhé
instanci), druhou instancí je SDK UŠO.
A.5. Tříinstanční řízení - orgánem disciplinárního řízení je v první instanci krajský sekretariát (rozhodování
může podstoupit přímo druhé instanci), ve druhé instanci rozhoduje krajská SDK, třetí a poslední instancí je
SDK UŠO.
A.6. V případě, že SDK UŠO rozhoduje v pozici první instance, je možné podat odvolání proti rozhodnutí opět k
SDK UŠO.
A.7. V disciplinárním řízení se projednávají provinění jednotlivců a kolektivů pro porušení řádu a pravidel UŠO,
jednání proti zásadám sportovního a společenského chování a proti zásadám sportovní etiky.
A.8. Disciplinárním řízením může být postihován jednotlivec i kolektiv přes to, že byl již za totéž provinění
postižen dle soutěžního řádu.
B. Základní pojmy
B.1. Neoprávněný start – start hráče v týmovém utkání, který nesplňuje základní podmínky dané pravidly a
soutěžním řádem (tzn. podmínky, při jejichž splnění a doplnění by hráč byl na platné soupisce týmu – např.
chybějící reálná fotografie, nezaplacená licence, apod.).
B.2. Nedovolený start - start hráče v týmovém utkání, resp. v turnajích, který ani při splnění všech základních
podmínek daných pravidly a soutěžním řádem nesmí za tým, resp. v turnaji nastoupit (hráč je členem jiného
družstva, hráč se zákazem činnosti, hráč je členem jiného národního svazu s působností na území ČR, hráč je
blokován z důvodu podání žádosti o uvolnění z klubu bez souhlasu předsedy, apod.).
B.3. Kontumace utkání – při kontumaci vítězí soupeř maximálním možným skóre bodů z dílčích zápasů a legů z
dílčích zápasů a získává plný počet bodů započítávaných do tabulky. Potrestanému týmu je okamžitě odečten
příslušný počet bodů dle podmínek daných krajskými pravidly.
B.4. Technická kontumace utkání - při technické kontumaci vítězí soupeř maximálním možným skóre bodů z
dílčích zápasů a legů z dílčích zápasů a získává plný počet bodů započítávaných do tabulky. Potrestanému týmu
mohou být odečteny 0 – 3 body. Tato kontumace se uplatňuje jen při technických pochybeních (např. nezadání
výsledku stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu, odehrání utkání na neschváleném terči, na
neschváleném hracím místě, apod.).
B.5. Odečtení bodů v probíhající sezóně – body jsou odečteny nejpozději po skončení posledního utkání soutěže,
resp. příslušné části soutěže. Tabulka se přepočítá a poté je určeno konečné pořadí soutěže. Výsledky žádného
utkání se nemění.
B.6. Odečtení bodů v nové sezóně – body jsou odečteny před zahájením soutěže a tento odečet je zohledněn
v tabulce již od počátku sezóny.
B.7. Vyloučení ze soutěže - všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se anulují. Potrestané družstvo
není v tabulce dále uváděno. Trest lze uplatnit, jestliže k vyloučení týmu dojde nejméně tři kola před koncem
soutěže.
B.8. Vyloučení ze soutěže po skončení ligového ročníku – Týmu je s okamžitou platností zastavena činnost.
Všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se neanulují a zbylá utkání se kontumují ve prospěch
soupeře. Trest nahrazuje vyloučení ze soutěže, jestliže by k němu došlo v posledních dvou kolech soutěže.
C. Druhy disciplinárních trestů
C.1. Tresty mohou být vztaženy dle rozhodnutí disciplinárního orgánu na všechny soutěže UŠO nebo jen na
soutěže jednoho typu (družstva, jednotlivci) nebo na konkrétní soutěž, ve které k provinění došlo. Zároveň
mohou být omezeny i územní působností disciplinárního orgánu.
C.2. Tresty ukládané jednotlivcům:
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a) Veřejné napomenutí.
b) Podmínečné zastavení činnosti
c) Zákaz činnosti
d) Podmínečný doživotní zákaz činnosti.
e) Doživotní zákaz činnosti.
f) Zákaz reprezentace – doplňkový trest
C.3. Tresty ukládané kolektivům:
a) Veřejné napomenutí.
b) Technická kontumace.
c) Kontumace utkání včetně okamžitého odečtu bodů za kontumaci (v případě, že ligová soutěž má dvě části,
pak trest odečtu bodů platí pro obě tyto části, jestliže k provinění došlo v první části a výsledek utkání se
započítává i ve druhé části).
d) Odečet bodů po skončení soutěže (v případě, že ligová soutěž má dvě části, pak trest odečtu bodů platí pro
obě tyto části, jestliže k provinění došlo v první části).
e) Odnětí trofejí a nároku na finanční odměny.
f) Peněžitá pokuta.
g) Přeřazení do nižší soutěže.
h) Vyloučení ze soutěže.
i) Zákaz reprezentace.
D. Druhy provinění a výše trestů
D.1. Provinění hráčů:
1. Nesportovní chování (pokřikování, kritizování, poškozování sportovního zařízení, házení šipkami po zemi,
úmyslné zdržování hry svévolné opuštění hracího prostoru apod.) :
a) veřejné napomenutí
b) podmínečné zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců
c) zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců
2. Nevhodné společenské chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje, či soutěžního utkání družstev:
a) veřejné napomenutí
b) podmínečné zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců
c) zastavení závodní činnosti až na 6 měsíců
3. Zvláště zavrženíhodné nesportovní chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje, či soutěžního
utkání družstev (fyzické napadení, rasově motivované nesportovní chování, ...)
a) zastavení závodní činnosti na 6 – 24 měsíců
b) doživotní zákaz činnosti
4. Urážky, zesměšňování soupeře, pořadatelů, funkcionářů, diváků, znevážení soutěže a samotné UŠO,
neoprávněné zpochybnění regulérnosti soutěže:
a) veřejné napomenutí a podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 - 12 měsíců s odkladem na 6 – 24 měsíců
b) zastavení závodní činnosti 3 - 12 měsíců
5. Urážky, zesměšňování delegovaných rozhodčích:
a) zastavení závodní činnosti na 1 - 12 měsíců
b) v případě inzultace zatavení činnosti na 12 – 24 měsíců
c) doživotní zákaz činnosti
6. Neoprávněný start:
a) podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců
b) zastavení závodní činnosti na 3 - 6 měsíců
7. Nedovolený start:
a) podmínečné zastavení závodní činnosti na 6 – 24 měsíců s odkladem na 12 - 24 měsíců
b) zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců
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8. Falšování sportovně-technických dokladů s cílem neoprávněného startu:
a) zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců
b) podmínečný doživotní zákaz činnosti
9. Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu a utkání:
a) bez úplaty nebo bez slibu úplaty: zastavení závodní činnosti na 3 - 6 měsíců
b) za úplatu nebo slib úplaty: zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců
10. Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé či opakované porušení stanov a řádů UŠO:
a) zastavení závodní činnosti na 3 - 24 měsíců
b) podmínečný doživotní zákaz činnosti s odkladem na 60 měsíců
c) doživotní zákaz činnosti
D.2. Provinění rozhodčích a funkcionářů:
1. Nesportovní chování:
a) veřejné napomenutí a podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 12
měsíců
b) zákaz činnosti na 3 - 6 měsíců
2. Nedbalý výkon funkce, zvláště má-li za následek neregulérní průběh zápasu, utkání nebo turnaje:
a) veřejné napomenutí
b) veřejné napomenutí a zastavení činnosti nebo výkonu funkce na 6 – 12 měsíců s podmínečným odkladem na
12 - 24 měsíců
c) zákaz výkonu funkce na 6 – 12 měsíců
d) doživotní zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 60 měsíců
3. Úmyslné ovlivňování výsledků, utkání, zápasů:
a) bez úplaty nebo bez slibu úplaty: peněžitá pokuta, podmínečný doživotní zákaz činnosti s odkladem na 60
měsíců
b) za úplatu nebo slib úplaty: doživotní zákaz činnosti
4. Úmyslné porušení stanov, pravidel, soutěžního řádu a směrnic UŠO - například umožnění neoprávněného,
resp. nedovoleného startu hráči, nesprávné údaje ve sportovně-technických dokladech a jejich falšování,
falšování výsledkových listin turnajů (dopisování nepřítomných hráčů, změny pořadí, úmyslná záměna hráčů
apod.), nepředložení výsledku turnaje, nepředvídatelné nesportovní chování apod.:
a) veřejné napomenutí a zákaz činnosti na 6 – 12 měsíců s podmínečným odkladem na 12 - 24 měsíců
b) zákaz výkonu funkce na 6-12 měsíců a zákaz činnosti na 12-24 měsíců s podmínečným odkladem na 12-24
měsíců
c) zákaz činnosti na 6 – 24 měsíců
d) zákaz výkonu funkce na 24 měsíců a doživotní zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 60 měsíců
e) doživotní zákaz činnosti
f) finanční pokuta - všechny tresty a) až e) mohou být doplněny o finanční pokutu v případě, že s výkonem
funkce byla spojena finanční odměna, případně na ní byl nárok
D.3. Disciplinární provinění pořadatelů:
1. Nezajištění dostatečné pořadatelské služby:
a) peněžitá pokuta 500 Kč až 5.000 Kč
b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců
2. Falšování sportovně-technických dokladů:
a) peněžitá pokuta 1.000 Kč až 20.000 Kč
b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců
3. Nezajištění akcí uložených vyššími svazovými orgány:
a) peněžitá pokuta do výše 10.000 Kč
b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců
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4. Nedodržení stanovených peněžitých prémií za umístění v turnaji vypsaných pořadateli či vyplývajících ze
stanov UŠO :
a) dodatečné vyplacení s veřejným napomenutím a podmínečným odejmutím práva pořádat sportovní akce UŠO
na 1 - 12 měsíců
b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců
D.4. Disciplinární provinění družstev a jejich členů v soutěžích družstev:
1. Nesplnění technických podmínek - (nezadání výsledku stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu,
odehrání utkání na neschváleném terči, na neschváleném hracím místě, apod.).
a) technická kontumace s možným odečtem 0-3 bodů
b) technická kontumace včetně finanční pokuty (300 – 5.000 Kč) s možným odečtem 0-3 bodů
c) technická kontumace s možným odečtem 0-3 bodů a vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 12 –
36 měsíců.
d) vyloučení ze soutěže
2. Nenastoupení k utkání:
a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (200 – 1.000 Kč)
b) vyloučení ze soutěže (jde-li o třetí kontumaci v sezóně) v kombinaci s odst. a)
c) vyloučení ze soutěže po skončení soutěže (jde-li o třetí kontumaci v posledních dvou kolech příslušné ligové
soutěže) v kombinaci s odst. a)
3. Nesportovní chování hráče-hráčů družstva (pokřikování, kritizování, poškozování sportovního zařízení,
házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování hry svévolné opuštění hracího prostoru apod., chování týmu při i po
utkání, vedoucí k znevážení soutěže, či zpochybnění regulérnosti utkání, apod.):
a) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
c) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže
d) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže
4. Nevhodné společenské chování hráče-hráčů družstva v hracím prostoru i mimo něj po dobu a v
přiměřené časové míře před i po soutěžním utkání:
a) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
c) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže
d) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
5. Zvláště zavrženíhodné skupinové nesportovní chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu a v přiměřené
časové míře před i po soutěžním utkání:
a) odečtení 7 - 12 bodů po skončení soutěže
b) kontumace utkání a odečtení 7 – 12 bodů po skončení soutěže
c) přeřazení do nižší výkonnostní úrovně po skončení soutěže bez práva účasti v turnaji MČR a VF
v následujícím ligovém ročníku
d) vyloučení ze soutěže
6. Urážky, zesměšňování soupeře, pořadatelů, funkcionářů, diváků:
a) Veřejné napomenutí
b) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
c) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
d) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže
e) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
7. Urážky, zesměšňování delegovaných rozhodčích:
a) podmínečné odečtení 1– 12 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 2 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
c) odečtení 1 – 12 bodů po skončení soutěže
d) kontumace utkání a odečtení 1 – 2 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců
e) při fyzickém napadení - přeřazení do nižší výkonnostní úrovně po skončení soutěže nebo vyloučení ze soutěže
8. Neoprávněný start kmenového hráče družstva, volného hráče apod.:
a) kontumace utkání
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b) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže
c) kontumace utkání a odečtení 1 - 6 po skončení soutěže
9. Nedovolený start:
a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže
b) kontumace utkání a odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže
c) přeřazení do nižší soutěže bez práva účasti v turnaji MČR a VF v následujícím ligovém ročníku
d) doplňkový trest k trestům a) – c) : zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 6 – 12 měsíců hráčům, kteří
vědomě svojí účastí v utkání na straně týmu naplňující podstatu neoprávněného startu, tomuto hrubému porušení
pravidel napomohli.
10. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání:
a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže
b) přeřazení do nižší soutěže
c) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže a přeřazení do nižší soutěže
d) vyloučení ze soutěže
e) doplňkový trest k trestům a) – c) vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 12 – 24 měsíců
11. Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé či opakované porušení stanov a řádů UŠO:
a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže, přeřazení do nižší soutěže a
vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 24 – 60 měsíců
d) vyloučení ze soutěže
E. Disciplinární řízení
E.1. Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární orgán a provinilý jednotlivec, případně kolektiv,
prostřednictvím svého zástupce – zástupců.
E.2. Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak
učinit z vlastního nebo cizího podnětu a to nejpozději do 1 měsíce poté, co se o disciplinárním provinění
dověděl.
E.3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění do doby zjištění disciplinárním
orgánem uplynula doba delší než 15 měsíců. Výjimku tvoří případy, kdy provinění je zároveň předmětem
trestního řízení nebo má-li na provinění vliv falšování dat narození, rodného čísla apod. Má-li provinění
charakter dlouhodobé působnosti, pak 15 měsíční „promlčecí“ lhůta začíná běžet dnem, kdy provinění ztratilo
účinnost.
E.4. Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti
projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou podat důležité
informace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popř. další důkazní materiály. Provinilému musí být dána
možnost vyjádřit se k projednávaným skutečnostem. Osobní účast provinilého při řešení první instancí je
vhodná, ale není nezbytně nutná. Jestliže nebyl provinilý přizván na jednání první instance, musí být v případě
odvolání proti rozhodnutí první instance osobně pozván na jednání instance druhé. Při závažnějších proviněních
je třeba k jednání přizvat zástupce klubu, jehož je provinilý členem. Jestliže se provinilý na disciplinární řízení
nedostaví, přestože mu byla dána možnost účasti, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti.
Projednává-li se provinění kolektivu, mohou se přizvat jen ti jeho členové, jejichž účast považuje disciplinární
orgán za důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení případu.
E.5. Jsou-li dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární
orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že od potrestání upouští. Dospěje-li k závěru, že
samotný průběh disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel, a že s ohledem na osobu provinilého a povahu
provinění není uložení trestu třeba. Ukáže-li se, že k provinění nedošlo, disciplinární orgán vydá rozhodnutí o
tom, že se disciplinární řízení zastavuje.
E.6. Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech
disciplinárního řízení. Je-li provinilý přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s
podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání. Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje
písemnou formou provinilému, klubu jehož je provinilý členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení
disciplinárního řízení. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.
F. Protesty
F.1. Každý účastník soutěžního utkání jednotlivců, dvojic a družstev může podat protest proti regulérnosti
utkání, turnaje, soutěže, apod.
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F.2. Protest se podává vždy písemně. Protesty proti soutěžím a turnajům pořádaných v rámci kraje se podávají na
příslušné krajské sekretariáty nebo na místě sboru rozhodčích. Protesty proti soutěžím a turnajům republikového
charakteru se podávají buď k SDK UŠO nebo na místě sboru rozhodčích. Jestliže sbor rozhodčích není schopen
protest řešit, podstoupí jej neprodleně příslušné SDK.
F.3. Podání protestu je podmíněno složením správního poplatku – kauce nejpozději s podáním protestu.
Protestující musí buď složit kauci při podání protestu nebo musí doložit adekvátním dokladem, že kauce byla
složena na příslušný účet.
F.4. V případě, že je protestu vyhověno, je kauce v plné výši vrácena. Jestliže protestu vyhověno není, pak kauce
propadá UŠO, resp. příslušné krajské organizaci UŠO. V případě, že je protestu vyhověno jen z části, může
orgán zabývající se protestem zvážit i částečné vrácení kauce.
F.5. Výše poplatku – kauce a termíny na podání protestů jsou pro jednotlivé soutěže a turnaje stanoveny takto:
Soutěže jednotlivců a dvojic
200 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie MO (Podání protestu nejpozději 5 pracovních dnů po
zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)
500 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie RM (Podání protestu nejpozději 5 pracovních dnů po
zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)
1.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie RGP (Podání protestu nejpozději 2 pracovní dny po
zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)
2.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie TOP (Podání protestu nejpozději 2 pracovní dny po
zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)
3.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie MČR a reprezentační kvalifikace (Podání protestu
nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání turnaje)
1.000 Kč - protest proti regulérnosti krajských žebříčků, mistrovství kraje apod. (Podání protestu nejpozději 30
minut po odehrání posledního utkání finálového turnaje, resp. po zveřejnění konečného pořadí žebříčku v dějišti
konání)
3.000 Kč - protest proti regulérnosti Českého poháru jednotlivců a dvojic podaný v průběhu sezóny
5.000 Kč - protest proti regulérnosti Českého poháru jednotlivců a dvojic podaný v průběhu MČR nebo po jeho
skončení (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání finálového turnaje v dějišti konání)
Soutěže ligových družstev
500 Kč - protest proti regulérnosti ligového utkání (Podání protestu nejpozději 48 hodin po odehrání utkání)
1.000 Kč - protest proti regulérnosti utkání krajského finále (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání
utkání)
2.000 Kč - protest proti regulérnosti utkání při VF Ligového poháru UŠO a MČR družstev (Podání protestu
nejpozději 30 minut po odehrání utkání)
5.000 Kč - protest proti regulérnosti krajského finále (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání
posledního utkání)
10.000 Kč - protest proti regulérnosti VF Ligového poháru UŠO a MČR družstev (Podání protestu nejpozději 30
minut po odehrání posledního utkání)
500 Kč – protest určený krajské SDK proti rozhodnutí krajského sekretariátu
1.000 Kč – protest určený republikovému sekretariátu, proti rozhodnutí krajského sekretariátu
1.500 Kč – protest určený republikové SDK proti rozhodnutí krajského sekretariátu, resp. krajské SDK
2.000 Kč – protest určený republikové SDK proti rozhodnutí republikového sekretariátu
G. Odvolání
G.1. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance může účastník disciplinárního řízení podat odvolání,
a to písemně do 15 dnů ode dne doporučení rozhodnutí.
G.2. Odvolání se podává odvolacímu orgánu písemně a doporučeně. V opise se zasílá disciplinárnímu orgánu
první instance.
G.3. Podání odvolání je podmíněno složením poplatku - kauce. Protestující musí buď složit kauci při podání
protestu nebo musí doložit adekvátním dokladem, že kauce byla složena na příslušný účet.
G.4. Disciplinární orgán, který rozhodoval v první instanci, je povinen zaslat do 15 dnů po obdržení kopie
odvolání odvolacímu orgánu všechny písemné doklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým
stanoviskem.
G.5. Výše poplatku – kauce je stanovena takto:
300 Kč - odvolání jednotlivce (dvojice, týká-li se odvolání soutěže dvojic) ke krajské SDK
1.000 Kč - odvolání jednotlivce (dvojice, týká-li se odvolání soutěže dvojic) k SDK UŠO
700 Kč - odvolání kolektivu ke krajské SDK
2.500 Kč - odvolání kolektivu k SDK UŠO
G.6. Odvolací orgán projednává odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání. Odvolací orgán
přezkoumá postup o rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance. Vychází při tom z podkladových
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materiálů disciplinárního řízení v první instanci. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením. V případě, že je
odvolání vyhověno, je kauce v plné výši vrácena. Jestliže odvolání vyhověno není, pak kauce propadá UŠO,
resp. příslušné krajské organizaci UŠO. V případě, že je odvolání vyhověno jen z části, může orgán zabývající se
protestem zvážit i částečné vrácení kauce.
G.7. Odvolací orgán:
a) odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání
oprávněna. V těchto případech se poplatek za odvolání nevrací
b) odvolání neprojednává, není-li do doby zahájení jednání předložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání
c) potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že rozhodnutí je odůvodněné a
správné
d) zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že v projednávaném případu nedošlo
k disciplinárnímu provinění
e) změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest
H. Evidence disciplinárních trestů
H.1. Disciplinární tresty eviduje SDK UŠO a zveřejňuje na webu www.sipky.org.
H.2. Disciplinární komise je povinna informovat pořadatele o všech trestech, které se vztahují k pořádanému
turnaji.
I. Zkrácení a odpuštění disciplinárních trestů
I.1. Po odpykání nejméně poloviny nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce lze
zbytek trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností,
a to na základě písemné žádosti potrestaného.
I.2. Po odpykání pěti let z nepodmíněného trestu doživotního zákazu činnosti lze zbytek trestu podmínečně
prominout s odkladem na 60 měsíců, a to na základě písemné žádosti.
I.3. V případě, že žádosti dle bodu I.2. není vyhověno, může další písemnou žádost o podmínečné prominutí
trestu žadatel podat po uplynutí tří let od podání poslední žádosti.
J. Závěrečná ustanovení
J.1. Výklad disciplinárního řádu provádí Sportovně disciplinární komise UŠO.
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