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Úvod

Výrazem dobré výchovné práce je čestné jednání sportovců, trenérů, rozhodčích a funkcionářů na sportovištích i 
mimo ně a chování v souladu s pravidly soužití , stanovami a ostatními normami platnými v Českém badmintonovém 
svazu. Ani při správném výchovném působení však nelze ojedinělá vybočení z mezí stanovených normami vyloučit.

Porušování norem a nedostatky v kázni jsou někdy takové povahy a intenzity, že je nutné projednat je v 
disciplinárním řízení a uložit za ně disciplinární tresty.

HLAVA I. -Základní ustanovení

Článek 1.

Tento disciplinární řád (DŘ) se vztahuje na projednávání všech disciplinárních provinění v činnosti Českého 
badmintonového svazu (ČBaS). K jeho aplikaci vydá ČBaS "Prováděcí pokyny".

Článek 2.

Účelem disciplinárního řízení musí být náležité projednání a spravedlivé posouzení disciplinárního provinění jak 
jednotlivců, tak i kolektivů (družstev, oddílů-klubů).

HLAVA II. -Druhy provinění

Článek 3.

v disciplinárním řízení se projednávají tato provinění:
a) jednotlivců při porušení povinností člena ČBaS, které je projevem jeho nekázně, provinění v oblasti dopingu

(postih člena ČBaS v souladu s pravidly vydanými a upřesňovanými komisí MOV), porušení směrnic, řádů a pravidel 
sportovní činnosti, jestliže z výchovného hlediska nepostačují jiné prostředky k postihu a vyžaduje se disciplinární 
projednání.

b) kolektivů t.j. družstev, jejich oddílů či klubů za závažné narušení pořádku související se sportovními soutěžemi a 

akcemi, za které nesou odpovědnost.

HLAVA III. -Druhy discipl. trestů

Článek 4.

v disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty:

a) napomenutí 
b) peněžitá pokuta
c) zastavení závodní činnosti
d) zákaz výkonu  funkce
e) vyloučení z ČBaS.

v disciplinárním řízení lze ukládat družstvům, jejich oddílům a klubům tyto tresty:

a) napomenuti
b ) peněžitá pokuta
c) uzavření sportoviště
d) zastavení závodní činnosti družstva
e) vyloučení družstva ze soutěže.

Článek  5. -Napomenutí .
Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Vyslovuje se v případech méně závažných provinění, zpravidla tehdy, 

jestliže se jedná o první poklesek proviněného.

         Napomenutí je možné uložit v jedné  soutěžní sezóně jedenkrát.

Článek 6. -Zastavení závodní činnosti

a) Trest zastavení závodní činnosti jednotlivci je možno uložit nejvíce na 18 měsíců. Provinilec, jemuž byl tento 
trest uložen, se nesmí zúčastnit žádných domácích soutěžních utkání a akcí u nichž je podmínkou držení licence 
ČBaS.
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b) Výkon trestu zastavení závodní činnosti, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen na zkušební 
dobu v trvání od 3 měsíců do 1 roku. Jestliže se provinilec v této době znovu proviní tak, že je mu za nové 
provinění uložen jiný trest než napomenutí nebo peněžitá pokuta, vykoná se i podmíněně uložený trest.

K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit tenkrát, jestliže předchozí chovaní provinilce a okolnosti 
případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě.

c) Trest zastavení závodní činnosti v sobě zahrnuje zákaz reprezentace a mezinárodních sportovních styků, pokud 
není stanoveno jinak. Pro zákaz reprezentace a mezinárodních styků lze v konkrétních případech stanovit i delší 
dobu než pro zákaz tuzemských sportovních styků.

V žádném případě však ani tento zákaz nesmí převýšit dobu 18 měsíců.

d) Trest zastavení závodní činnosti lze vyslovit také jen pro případ reprezentace a mezinárodních styků.

e) Trest zastavení závodní činnosti lze uložit družstvu nejvýše na soutěžní utkání .V době, kdy má družstvo 
zastavenou závodní činnost nesmí se zúčastnit ani přátelských, mezinárodních a jiných utkání.
Tento trest může být vykonán formou odečtení příslušného počtu bodů.

Článek 7 . - Zákaz výkonu funkce.

a) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit do doby až dvou let.

b) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, rozhodčím, vedoucí družstva a jiným osobám pověřeným 
obdobnými funkcemi. Ve výroku o trestu, disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí, 
případně,kterých činností s ní spojených se trest týká.

Tento trest nelze použít na výkon funkce člena voleného orgánu. O tom, zda členové voleného orgánu mohou 
vykonávat své funkce ve voleném orgánu s ohledem na disciplinární provinění , jehož se dopustili, náleží rozhodnout 
příslušnému VV ČBaS podle stanov.

      

    c) Trest zákaz výkonu funkce kapitána (ved. družstva) lze uložit na dobu od 3 měsíců do 1 roku.

        d) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit podmíněně.V tomto případě se použije obdobně ustanovení čl.6b.          

Článek 8.  - Uzavření sportoviště.

a) Trest uzavření hřiště-sportoviště lze uložit až na tři soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání došlo k 
disciplinárnímu provinění.

b) V případě uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit. že družstvo nesmí svá utkání sehrát v určitém 
okruhu od sídla své tělo- výchovné jednoty či klubu.
Velikost okruhu stanoví disciplinární orgán tak, aby byl splněn účel trestu .

c) Trest uzavření hřiště-sportoviště může být podmínečně odložen na dobu od 3 měsícu do 1 roku.

Článek 9 -Peněžitá pokuta.

a) Peněžitou pokutu lze ukládat, jen pokud to dovolují "Prováděcí pokyny" vydané svazem, a to jen za provinění 
podle čl. 3.

b) Peněžitou pokutu lze uložit jednotlivcům až do výše stanovené v "Prováděcích pokynech".
Oddílům či klubům lze peněžitou pokutu uložit až do výše 20 000,- Kč.

Článek 10. -Vyloučení družstva.

Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel sportovních 
soutěží.
Vyloučené družstvo lze přeřadit do nižší soutěže až o dva stupně.

Článek 11. -Vyloučení z ČBaS.

a) Vyloučit lze členy ČBaS, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění. Jež je neslučitelné s členstvím v ČBaS.

b) Trest vyloučení z ČBaS může být uložen jen rozhodnutím VV ČBaS.

c) Provinilci se odebere členská licence (hráčská licence, průkaz trenéra či rozhodčího) opravňující jej k účasti v 
soutěžích. 

d) Požádá-li vyloučený opět o přijetí za člena ČBaS, je k rozhodnuti o přijetí třeba souhlasu toho orgánu, který jej 
vyloučil.
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HLAVA IV. -Zásady pro ukládání disciplinárních trestů.

Článek 12.

a) Proti tomu, komu byl uložen v disciplinárním řízení trest, není možno vést nové disciplinární řízení pro týž skutek.
b) Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

c) Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejtěžší a k 
ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžující okolnosti ve smyslu čl. 14d tohoto DŘ.

Článek 13.

Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k polehčující okolnosti zejména k tomu, že provinilec:
a) byl vyprovokován

b) před proviněním se řádně choval
c) nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil svým činem

d) projevil upřímnou lítost

e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil
f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění.

Článek 14.

Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k přitěžující okolnosti zejména k tomu, že provinilec:
a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě

b) se dopustil provinění jako funkcionář
c) svedl k provinění jiného

d) se dopustil více provinění

e) se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledním roce disciplinárně potrestán

f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.

Článek 15.

U termínovaných trestů (zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce, uzavření hřiště-sportoviště), se určuje 
délka trestu údajem, kterým dnem trest začíná a končí . Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu.

Článek 16.

Tresty zastavení závodní činnosti je třeba uložit tak, aby spadaly zásadně do  soutěžního období.

Za tím účelem je možno tresty rozdělit nebo uložit na počet soutěžních utkání či turnajů.

HLAVA V. – Disciplinární orgány.

Článek 17.

a) O disciplinárním provinění podle čl. 3, písm. a) i b), rozhodují:

za 1. výbor oddílu -klubu

za 2. VV okresního, oblastního, ČBaS a jejich disciplinární komise.

b) Ve  výkonných výborech svazu ( okresního, oblastního a ČBaS) projednávají provinění disciplinární 

    komise.
Jestliže VV svazu nezřídil stálou disciplinární komisi, je povinen ji pro případ projednávání provinění ustavit.

Projednat disciplinární provinění ve výkonném výboru ČBaS  (VV ČBaS) v 1. instanci je možno jen v ojedinělých 
a mimořádně závažných případech.

Článek 18.

a) Výbory oddílů-klubů rozhodují o disciplinárních proviněních svých členů, pokud není příslušný jiný disciplinární 
orgán (viz čl. 19).

b) Pokud výbor oddílu-klubu potrestal sportovce nebo funkcionáře zastavením činnosti, resp. zákazem výkonu 
funkce, sdělí to tomu orgánu, který řídí soutěž, v níž sportovec startuje nebo v níž funkcionář působí.

Článek 19.

a) VV svazu ( okresní, oblastní a ČBaS) a jejich disciplinární komise rozhodují o disciplinárních proviněních 
jednotlivců i kolektivů (družstev oddílů-klubů), které souvisejí s jejich činností výborem svazu řízenou.

b) VV orgánů rozhodují o disciplinárních proviněních funkcionářů těchto orgánů, která souvisejí s výkonem jejich 
funkcí.

c) O disciplinárních proviněních reprezentantů a trenérů reprezentačních družstev rozhoduje VV ČBaS nebo jeho 
disciplinární komise.
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Článek 20.
V případě  pochybností o tom který orgán má provinění projednat, rozhoduje VV ČBaS.

HLAVA VI. –  Postup v disciplinárním řízení.

Článek 21.

a) Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení , jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody, případně 
dostane konkrétní podnět (nikoliv však anonymní).

b) Zjistí-li disciplinární orgán, že k projednání je příslušný jiný disciplinární orgán, neprodleně mu věc postoupí.

Článek 22.
Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula delší doba než 1 rok, s výjimkou případu, 
kdy se ve věci koná trestní řízení dle občanského soudního řádu..

Článek 23.

0 podnětech k zahájení disciplinárního řízení je disciplinární orgán povinen rozhodovat s největším urychlením a 
postupovat tak, aby zahájené řízení bylo co nejdříve ukončeno.

Článek 24.

Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti 
projednávaného případu.

Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou sdělit důležité informace a vyžádat si písemné 
dokumenty a zprávy, popřípadě i jiné důkazní materiály.

Článek 25.

Provinilci musí být dána možnost účastnit se projednávání jeho provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které 
jsou podkladem k jednání a rozhodování disciplinárního orgánu.

Článek 26. 

Byl-li sportovec vyloučen ze zápasu (utkání či turnaje) a byl-li mu odebrán průkaz opravňující jej k účasti v 
soutěži, projedná se jeho disciplinární provinění na nejbližším zasedání příslušné sportovní komise (STK).

Článek 27 .

Je-li to v zájmu objektivního a spravedlivého posouzení případu třeba, vyžádá si disciplinární orgán stanovisko 
oddílu-klubu, jehož je provinilec členem.

Článek 28.

Podle povahy a závažnosti případu, přizvou se k jednání disciplinárního orgánu i představitelé oddílu-klubu a zejména 
trenér provinilce.

Článek 29.

Jestliže se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto jako trestný čin nebo přečin (přestupek podle trestrního 
řádu), upozorní disciplinární orgán na věc státní orgány činné v trestním řízení.

Článek 30

Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární 
orgán o uložení trestu.

Disciplinární orgán může rozhodnout, že se od potrestání upouští , jestliže dospěje k závěru, že sám průběh 
disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel a že s ohledem na osobu provinilce 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.
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Článek 31.

a) Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech jeho 
jednání.
Je-li provinilec přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s podstatnými důvody a poučí jej 
o právu podat odvolání. Jestliže se provinilec nezúčastnil jednání disciplinárního orgánu, vyrozumí se o jeho 
rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím mateřského oddílu-klubu.
Vyrozumění musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o potrestání, stručné zdůvodnění,  poučení o 
odvolání, den a místo rozhodnutí a označení disciplinárního orgánu, který rozhodoval

b) Rozhodnutí disciplinárního orgánu se vhodnou formou oznamuje na webových stránkách ČBaS, zejména při 
uložení discipl. trestu podle čl. 4c až 4e DR.

c) V případě, že výbor oddílu-klubu uložil trest provinilci, který je funkcionářem některého vyššího orgánu, doručí se 
rozhodnutí rovněž tomuto orgánu.

HLAVA VII. - Odvolání.

Článek 32.

a) Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat odvolání. 

b) Příslušnost k rozhodování o odvolání se stanoví takto:

za 1. o odvolání proti rozhodnutí výboru odd.-klubu rozhoduje členská schůze či valná hromada:

za 2. o odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise výboru svazu rozhoduje VV svazu ( okresního, oblastního, 

ČBaS) :

za 3. o odvolání proti rozhodnutí VV svazu ( okresního, oblastního) rozhoduje valná hromada svazu, v případě

odvolání proti rozhodnutí VV ČBaS rozhoduje Sněm ČBaS

Článek 33.
Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

Článek 34.
Odvolání je nutno podat písemně do 15 dní ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu.

Článek 35.

Odvolání se podává odvolacímu orgánu a v opise se zasílá disciplinárnímu orgánu I.instance.

Článek 36.

Disciplinární orgán, který rozhodoval v I.instanci, zašle urychleně po obdržení kopie odvolání, všechny písemné 
podklady z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým stanoviskem odvolacímu orgánu.

Článek 37.
Prováděcí pokyny vydané VV ČBaS mohou stanovit poplatek z odvolání.

Článek 38.

Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen disciplinárního orgánu I.instance, nemůže rozhodovat v 
odvolacím orgánu.

Článek 39.

a) Odvolací orgán projedná odvolání s největším urychlením, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě členské 
schůze -valné hromady či sněmu na jejím nejbližším zasedání.

b) Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance. Vychází přitom především z 
podkladových materiálů disciplinárního řízení v I.instanci a v případě potřeby je doplní svým vlastním šetřením.

c) Provinilec má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím orgánem.

Článek 40.

a) Odvolací orgán odvolání zamítne, jestliže je podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. 
Odvolání může zamítnout také tehdy, jestliže není předložen doklad o zaplacení poplatku z odvolání (čl. 37).

b) Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance, jestliže dojde k závěru, že jeho rozhodnutí 
je odůvodněné a správné.

c) Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance, jestliže dojde k závěru, že v projednávaném 
případě nedošlo k disciplinárnímu provinění.

d) Odvolací orgán změní rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance, jestliže dojde k závěru, že měl být uložen 
jiný trest.
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Článek 41.

O pořizování zápisu z jednání odvolacího orgánu, o oznamování a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně 
ustanovení článku 31 tohoto řádu.

Článek 42.

Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.

Článek 43.

Poplatek z odvolání (čl. 37) se vrátí, jestliže odvolací orgán zrušil rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance.

Článek 44.

Odvolací orgán má právo nejpozději do 1 měsíce ode dne rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance, zavést 
odvolací řízení z vlastního podnětu, dojde-li k závěru, že rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance by mělo být 
zrušeno nebo změněno. Přitom postupuje obdobně podle předchozích  ustanovení.

HLAVA VIII. – Evidence uložených disciplinárních trestů

Článek 45.

Disciplinární orgán vede evidenci uložených sankcí.

Článek 46.

Evidence sankcí obsahuje tyto náležitosti:

 označení potrestaného

 označení trestu odkazem na ustanovení disciplinárního řádu

 všechny údaje o trestu ( např.údaj o délce nebo výši trestu  atd.)

HLAVA IX-Společná ustanovení.

Článek 47.

Svazové řídící orgány dbají na to, aby disciplinární orgány dodržovaly ustanovení tohoto DŘ, zejména aby včas a 
odpovědně vyřizovaly podněty k disciplinárnímu řízení.

Článek 48.

Je-li sportovec vyloučen ze zápasu nebo turnaje až do konce utkání či soutěže nebo dopustí-li se závažného provinění 
před utkáním nebo v něm a je-li mu rozhodčím, který řídí toto utkání nebo turnaj, odebrán průkaz opravňující jej k účasti v 
soutěži, má sportovec až do rozhodnutí příslušného disciplinárního orgánu nebo též sportovní komise, automaticky 
zastavenou závodní činnost.

Článek 49..

V Prováděcích pokynech k DŘ vydaných VV ČBaS lze stanovit, že oddílu-klubu, jehož příslušník nebo družstvo 
bylo potrestáno, může být uložena povinnost uhradit náklady vzniklé v disciplinárním řízení, nejvýše však v částce3.000,-
Kč.

Článek 50.

Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště-sportoviště, 
lze zbytek trestu podmínečně prominout.

Zkušební doba se stanoví na dobu od 3 měsíců do 1 roku.
O podmíněném prominutí zbytku trestu rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností.

Článek 51

-u běžných provinění souvisejících se sportovními soutěžemi může VV ČBaS v Prováděcích pokynech ČBaS stanovit 
zjednodušený způsob jejich projednávání.
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PROVÁDĚCÍ POKYNY VV ČBaS
k disciplinárnímu řádu badmintonu

Výkonný výbor Českého badmintonového svazu (VV ČBaS) vydává podle čl. 1 disciplinárního řádu ČBaS prováděcí 
pokyny pro projednávání disciplinárních provinění v badmintonovém svazu a s přehledem o druzích provinění a trestů za 
ně ukládaných (dále jen "Prováděcí pokyny").

Tyto prováděcí pokyny byly schváleny na zasedání VV ČBaS 14. 2. 1994 nabývají účinnosti dnem vydání.

OBECNÁ ČÁST
K článku 6a DŘ:

Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci nejvýše na 18 měsíců.
Tento trest se ukládá na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání .

Jestliže je uložen trest na počet soutěžních utkání, nestartuje hráč v mistrovských utkáních, může však v době trestu 
startovat ve všech mezinárodních utkáních, jakož i v turnajích jednotlivců, nestanoví-li disciplinární orgán jinak.

Jestliže je uložen trest na určité časové období, nesmí hráč v době trestu startovat v žádném utkání ani turnaji 
jednotlivců pořádaném v tomto časovém období.

K článku 7c DŘ:

Funkcí kapitána se v badmintonu rozumí funkce "vedoucí družstva" (tj. toho, který je napsán na soupisce soutěžního 
družstva, ale i toho vedoucího družstva, který vede a odpovídá za skupinu hráčů-jednotlivců na turnaji}.

K článku 9 DŘ:

Peněžitou pokutu možno uložit oddílům-klubům a jejich družstvům do výše dále uvedeného rozpětí.
Jejich členům -jednotlivcům jen do výše jedné poloviny rozpětí sazeb.

Výše peněžité pokuty uložené v rámci rozpětí sazeb stanovených ve zvláštní části prováděcích pokynů, nesmí u 
provinění projednávaných disciplinárními orgány či sportovně technickými komisemi (STK} přesáhnout tyto hranice:

na úrovni okresu 800,- Kč
na úrovni oblasti 800,- Kč u přeborů mládeže

5.000,- Kč u dospělých

na úrovni celostátní 3.000,- Kč u mládeže
20.000,- Kč u dospělých

K článku 24 DŘ:

Provinění rozhodčích, vrchních rozhodčích, trenérů a reprezentantů projednává nejprve příslušná odborná komise 
(KR, STK,a TMK nebo realizační tým) a poté postoupí věc disciplinárnímu orgánu s návrhem na opatření . Teprve tento 
návrh se považuje za podnět k zahájení disciplinárního řízení.

Provinění rozhodčích nebo vrchních rozhodčích související s výkonem jejich funkce projednávají příslušné 
disciplinární orgány vždy za přítomnosti zástupce komise rozhodčích.

Provinění trenérů či trenérů reprezentace související s výkonem jejich funkce projednávají disciplinární orgány vždy 
za přítomnosti zástupce metodické komise či komise mládeže u trenérů juniorské reprezentace nebo trenérské rady.

Provinění reprezentantů ČR projednává disciplinární orgán ČBaS vždy za přítomnosti člena realizačního týmu 
reprezentačního družstva (předseda TMK).

K článku 25 DŘ:

Toto vyjádření může provinilec učinit i písemně příslušnému disciplinárnímu orgánu.

K článku 26 DŘ:

Byl-li hráči z jakéhokoliv důvodu odebrán průkaz opravňující jej k soutěži (licence) a byla-li tato skutečnost uvedena 
v zápise o utkání nebo ve zprávě o turnaji vrchním rozhodčím a oznámeno vedoucímu družstva, jehož je provinilec členem 
nebo jemu samotnému, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání 
disciplinárního orgánu. Místo a doba zasedání disciplinárního orgánu se zveřejňují v rozpisech soutěží nebo zápisech
vydávaných příslušnými řídícími orgány.

K článku 27 DŘ:
Nepředloží-li oddíl-klub,jehož je provinilec členem, toto stanovisko v určené lhůtě, vyvodí disciplinární orgán 

vůči tomuto oddílu-klubu disciplinární důsledky. Disciplinární provinění se v každém případě projedná i bez tohoto 
stanoviska.
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K článku 37 DŘ:
Z odvolání musí být zaplacen poplatek a jeden díl poštovní poukázky, kterou se platba uhradila, musí být přiložen 

k písemnému vyhotovení odvolání.

-Výše poplatku je stanovena takto:
- u soutěží řízených VV ČBaS 1.000,- Kč
- u soutěží řízených Obl. VV 500,- Kč
- u  ostatních soutěží 100,- Kč

-Pokud je před zahájením jednání odvolacího orgánu písemným prohlášením odvolatele vzato odvolání zpět, vrací se 
poplatek v plné výši zpět.

K článku 47 DŘ:

Disciplinární orgán může uložit náhradu nákladů disciplinárního řízení až do výše3.000,- Kč, byl-li uložen trest.
Povinnost zaplatit tuto náhradu má oddíl-klub, jehož člen nebo družstvo bylo potrestáno.

-Dostaví-li se provinilec nebo zástupce provinilého družstva (oddílu-klubu) na základě předvolání disciplinárního 
orgánu k projednání provinění a disciplinární orgán nemůže případ projednat, má předvolaný nárok na náhradu nákladů, 
které mu v této souvislosti vznikly.

K článku 49 DŘ :

Evidence disciplinárních trestů a způsob jejich zaznamenávání v orgánech badmintonového svazu:

1. Disciplinární orgány vedou evidenci trestu, které uložily.
V evidenci trestů se uvádějí tyto údaje:
-jméno a adresa provinilce, (rodné číslo a reg. čís.)
-příslušnost k oddílu-klubu,
-uložený trest, datum rozhodnutí ,
-podmíněné prominutí , datum rozhodnutí a kdo rozhodl,
-další potřebné údaje nebo poznámky.

2. Tresty uložené disciplinárním orgánem se zaznamenávají s výjimkou napomenutí:

K článku 50 DŘ:

Je-li hráči odebrán průkaz opravňující jej k účasti v utkání , které je součástí turnaje po kterém následuje další utkání 
, projedná pověřený (delegovaný) zástupce řídícího orgánu soutěže (případně vrchní rozhodčí) disciplinární provinění na 
místě a rozhodne o trestu.

Řídící orgány jednotlivých soutěží mohou v rozpisech těchto soutěží upravit zjednodušený způsob projednávání 
disciplinárních provinění, za které jsou jednotlivcům udělovány pořádkové pokuty.

Pořádkové pokuty jsou placeny při dlouhodobých soutěžích složenkou řídícímu orgánu soutěže.
Pořádkové pokuty při turnaji jednotlivců se platí hotově do příjmového dokladu hospodáře orgánu pořádajícího turnaj.
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ZVLÁŠTNÍ  ČÁST

V zájmu zajištění jednotného postupu při řešení disciplinárních provinění v badmintonu se vydává následující 
"Přehled nejběžnějších provinění a disciplinárních trestů" (dále jen "Přehled").

Článek 1.

Přehled je rozdělen do těchto základních částí.

I. Provinění hráčů, trenérů a funkcionářů
II. Provinění rozhodčích a vrchních rozhodčích Ostatní provinění
III. Provinění kolektivů
IV. Provinění pro udělování pořádkových pokut (PP).

U jednotlivců, kteří vykonávají více funkcí , se jejich provinění posuzuje podle toho, ve které z vykonávaných funkcí 
se provinění dopustil.

Článek 2.

Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v Přehledu, nutno disciplinární provinění posoudit podle uvedeného 
příkladu svým charakterem a závažností nejbližším.

Podle této sazby disciplinárního provinění se posuzují i pokusy (pokus o fyzické napadení apod.).

Článek 3.

Disciplinární orgán rozhoduje vždy tak, aby při stanovení druhu trestu, jakož i jeho konkrétní výše v rámci stanovené 
sazby, přihlédl ke všem polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, osobě provinilce a všem dalším okolnostem, které 
spoluurčují závažnost konkrétního provinění.

Disciplinární orgán je u jednotlivých sazeb zásadně vázán druhy uvedených trestů a jejich dolní a horní hranicí .
Při ukládání peněžitých pokut je vázán též horní hranicí stanovenou prováděcím ustanovením K čl. 9, Prováděcích 

pokynů.
Při aplikaci ustanovení Přehledu se má za to, že trest zastavení závodní činnosti na 1 týden se rovná trestu zastavení 

závodní činnosti na jedno soutěžní utkání nebo jeden turnaj jednotlivců podle toho, kde byl přestupek spáchán.

Článek 4.

K podmíněnému odkladu výkonu trestu lze přistoupit pouze jedenkrát v soutěžním ročníku u jednoho provinilce.
U těch provinění, kde je stanoven výslovně nepodmínění trest, nelze k podmíněnému odkladu výkonu trestu vůbec 

přistoupit.

Článek 5.

V Přehledu je použito těchto zkratek:

N -napomenutí , P -Peněžitá pokuta, PP -pořádková pokuta, ZZČ -zastavení závodní činnosti, ZVF -zákaz výkonu funkce,
UH -uzavření hřiště-sportoviště.

I.  PROVINĚNÍ HRÁČŮ, TRENÉRŮ A FUNKCIONÁŘŮ

1 ) Nesportovní chování

Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem sportovní atmosféry utkání nebo 
turnaje, zejména:

a) nevhodné pokřikování, kritizování, posunky a dohadování             P, ZZČ: nebo ZVF   1 -2 týdny

b) jiné nesportovní chování, které je zároveň porušením pravidel a SR     PP, ZZČ nebo ZVF  1 -3 týdny

2) Urážky

Za urážku se považuje takové jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit, zejména nadávky, 
vyhrožování, hanlivé výroky nebo odplivnutí.

a) urážka hráče ZZČ nebo ZVF 1 -6 týdnů
b)    urážka trenéra, funkcionáře, pořadatele nebo diváka ZZČ nebo ZVF               2 týdny – 2 měsíce
c)    urážka rozhodčího, vrchního rozhodčího ZZČ nebo ZVF 3 týdny – 4 měsíce
       nebo řídícího soutěže (Match Control)
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3) Tělesné napadení

Za tělesné napadení se považuje fyzický útok vůči jiné osobě včetně útoku s použitím různých předmětů (např. 
odpálení míčku apod.).

a) napadení hráče, cloumání , vrážení do napadeného a jiné, nedošlo-li ke zranění ZZČ nebo ZVF

2 týdny -2 měs.

       napadení hráče jakékoliv. došlo-li ke zranění či pracovní neschopnosti ZZČ nebo ZVF

3 - 12 měsíců    
nepodmíněně

b) napadení trenéra, funkcionáře, vedoucího družstva, pořadatele ZZČ nebo ZVF
a diváka cloumáním, vrážením do napadeného a jiné, nedošlo-li ke zranění napadeného 1 - 3 měsíce    

-dtto -jakékoliv napadení , došlo-li ke zranění či pracovní neschopnosti ZZČ nebo ZVF 
5-12 měsíců 
nepodmíněně

4) Porušení pravidel a soutěžního řádu

Tímto porušením se rozumí další jednání proti pravidlům a soutěžnímu řádu:

a) neoprávněný vstup do hřiště (kurtu) PP, ZZČ nebo ZVF
2 týdny -6 měsíců

b)  svévolné opuštění dvorce (kurtu) -dtto -.

c)  porušení tréninkové morálky ZZČ nebo ZVF
2 týdny - 6 měs

d)    neplnění povinností trenéra družstva
e) neplnění povinností vedoucího družstva
f) neplnění povinností funkcionáře

5) Porušení zásad státní reprezentace

Tímto porušením se rozumí jednání proti zásadám státní reprezentace ZZČ nebo ZVF 
2 týdny -3 měs.

6) Porušení řádů ČBaS a dalších předpisů

a) nesprávností při přestupech ZZČ nebo ZVF
2 – 12 měsíců

b) nesprávnost při registraci
c) porušení směrnic/ceVV ČBaS  upravující působení trenérů a hráčů v zahraničí
– start v zahraničí

7) Uvádění nesprávných údajů

          a)  v soupiskách, zápisech o utkáních ZZČ nebo ZVF
          b)  na ostatních formulářích a dokladech 1 – 12 měsíců
          c)  poškozování a zničení dokladů

8) Úmyslné ovlivňování výsledků

          a) bez úplaty ZZČ nebo ZVF
2 – 6 měsíců
nepodmíněně

           b) za úplatu ZZČ nebo ZVF
4 – 18 měsíců
nepodmíněně
popř. vyloučení z ČBaS
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9) Porušení zákazu o použití dopingu

          a) odmítnutí antidopingové zkoušky ZZČ nebo ZVF
12 – 24 měsíců
nepodmíněně

          b) pozitivní antidopingový test - dtto-
dle návrhu doping. 
komise, vždy v souladu 
s pravidly vydávanými a 
upřesňovanými komisí 
MOV

II.  PROVINĚNÍ ROZHODČÍCH A VRCHNÍCH ROZHODČÍCH

U provinění , kterých se rozhodčí a vrchní rozhodčí dopustí při výkonu své funkce a které lze podřadit pod výše 
uvedené sazby hráčů, trenérů a funkcionářů, se tresty ukládají podle těchto sazeb s tím, že závažnou přitěžující okolností je
ta skutečnost, že se provinění dopustili jako určení -delegovaní zástupci řídícího organu.

Opatření viz "K čl. 9 Prováděcích pokynů":

Výše pokuty u Okresních soutěží do 100,- Kč
Výše pokuty u Oblastních soutěží do 1/3 rozpětí 
Výše pokuty u Celostátních soutěží do 1/2 rozpětí 

III.  OSTATNÍ PROVINĚNÍ

1 ) Porušení povinností stanovených v pravidlech a soutěžním řádu

Opatření: PP, ZVF

2 týdny –

12 měsíců

2) Dostavení se k utkání či turnaji ve stavu, ve kterém není schopen svou funkci vykonávat

     ZVF

1 – 24 měsíců

nepodmíněně.

IV.  PROVINĚNÍ KOLEKTIVŮ

1) Nezajištění pořadatelské služby podle SŘ

Opatření: P do 10.000,-Kč

UH na 1-4 utkání

2)  Nenastoupení družstva k utkání  P do 5 000,- Kč
ZZČ na 1 - 4 týdny 

                            Opatření: nepodmíněně zaplacení 
            náhrady soupeři podle SŘ

3) Svévolné opuštění hřiště

Opatření: P do 5 000,- Kč
ZZČ na 1 - 4 týdny 
nepodmíněně

               

4) Neoprávněný start družstva

                            Opatření: P do 5 000,- Kč
ZZČ na 1 -4 týdny 
nepodmíněně

                             Opatření:
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5) Porušení směrnic a nerespektování příkazů řídících orgánů

Opatření: P d.o 10 000,- Kč

ZZC na 1 -3 týdny 

vyloučení družstva ze 

soutěže a jeho přeřaze-

ní do nižší soutěže až o

dva stupně.

6) Úmyslné ovlivňování výsledku

a) přátelské utkání ZZČ na 1-3 týdny

b) mistrovské utkání ZZČ na 4 týdny nepod-

míněně vyloučení 

družstva ze soutěže a 

jeho přeřazení do nižší 

soutěže až o dva stupně

7) Porušení zásad státní reprezentace

Opatření: P do 10 000,- Kč
ZZČ na 1-4 týdny
podmíněně

8) Porušení povinností při MSS

a)    na území ČR P 2 000 ,- až 10 000,- Kč

b)    v zahraničí P 5 000,- až 20 000,- Kč

V.  NEJBĚŽNĚJŠÍ   PROVINĚNÍ PRO UDĚLOVÁNÍ  PP

1 .Za nedostatky v přihlášce do soutěže nebo na turnaj 100,- Kč

2. Za neuspořádání turnaje zařazeného do kalendáře soutěží podle stupně orgánu do výše 1 000,- Kč

3. Za uspořádání turnaje (utkání) bez schválení  příslušného SK svazu do výše 500,- Kč

4. Za nezaslání zprávy ( zápisu) o průběhu uspořádaného turnaje (utkání) do stanov. termínu 200,- Kč

5. Přeložení utkání v dlouhodobých soutěžích bez souhlasu  SK na jiný termín než stanoví 
    rozpis soutěže 500,- Kč

6. Za nedodržení povinností pořadatele, které stanoví  SŘ do výše 1 000,- Kč

7. Za porušení nebo nedbání předpisů o manipulaci se soupiskami družstev do výše 2 000,- Kč

8. Ostatní přestupky z pravidel a SŘ do 100,- Kč

Výkonné výbory odstupňující sazby pořádkových pokut podle stupně soutěží, VV ČBaS použije maximální
povolené sazby. Při opakování přestupku v soutěžním roce, lze vyměřit PP až ve dvojnásobné výši.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Výklad "Prováděcích pokynů VV ČBaS k disciplinárnímu řádu badmintonu" provádí disciplinární komise
VV ČBaS. 

Platnost byla projednána na zasedání VV ČBaS dne 20. 11. 2003 s účinností od 1. 12. 2003.

Ing. Karel Tomek Ing. Ivan Škácha 
v.r.předseda DK VV ČBaS                v.r. předseda ČBaS




