
Správní a disciplinární řád ČKA 

Část první  
Obecná ustanovení o řízení 

Čl. 3 
Příslušnost 

(1) Orgány ČKA jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat o věcech, které jim byly svěřeny závaznými 
předpisy ČKA. 

(2) V I. instanci zejména rozhodují 
a) ve věcech týkajících se průběhu a výsledků dlouhodobých soutěží vypisovaných VV ČKA 

sportovně – technická komise (dále jen „STK“) ČKA, či jiný ustanovený řídící orgán soutěže 
b) ve věcech týkajících se průběhu a výsledků dlouhodobých soutěží, které nevypisuje VV ČKA, STK 

ustanovená vypisovatelem soutěže, či jiný ustanovený řídící orgán soutěže, 
c) ve věcech týkajících se jednorázových soutěží hlavní rozhodčí soutěže, 
d) ve věcech týkajících se výkonu rozhodčích a způsobu řízení utkání rozhodčími v soutěžích 

vypisovaných VV ČKA komise rozhodčích ČKA, 
e) ve věcech týkajících se výkonu rozhodčích a způsobu řízení utkání rozhodčími v soutěžích, které 

nevypisuje VV ČKA, komise rozhodčích zřízená vypisovatelem soutěže, není-li zřízena rozhoduje 
řídící orgán této soutěže, či jiný orgán pověřený řídícím orgánem soutěže,  

f) ve věcech týkajících se disciplinárních provinění disciplinární orgán příslušný podle části desáté, 
g) ve věcech týkajících se registrace a přestupu hráčů sekretariát ČKA. 

(3) Ve II. instanci rozhodují o odvoláních proti rozhodnutí vydaném v I. instanci jako odvolací orgán 
zejména  

a) ve věcech uvedených v odst. 2 písm. a), d), g) VV ČKA,  
b) ve věcech uvedených v odst. 2 písm. b) STK orgánu nadřízeného vypisovateli soutěže,   
c) ve věcech uvedených v odst. 2 písm. c) odvolací komise složená z delegáta, předsedy STK a 

předsedy komise rozhodčích vypisovatele soutěže. Není-li přítomen delegát přejímá jeho úlohu 
ředitel soutěže. Rozpis soutěže může stanovit jiné složení odvolací komise, 

d) ve věcech uvedených v odst. 2 písm. e) komise rozhodčích zřízená orgánem nadřízeným 
vypisovateli soutěže, není-li zřízena rozhoduje jiný pověřený orgán či STK orgánu nadřízeného 
vypisovateli soutěže,   

e) ve věcech uvedených v odst. 2 písm. f) odvolací disciplinární orgán příslušný podle části desáté. 

(4) Nelze-li určit příslušný orgán ČKA dle závazných předpisů ČKA, případně vznikne-li pochybnost o tom, 
který orgán ČKA je příslušný, určí příslušný orgán výkonný výbor ČKA.    

Část devátá 
Řízení o námitce a stížnosti 

Čl. 46 
Námitka v jednorázových sout ěžích 

(1) Námitka se podává u příslušného orgánu ČKA dle Čl. 3 odst. 2 písm. c). 

(2) Námitku je třeba podat neprodleně tak, aby mohl příslušný orgán ČKA svým rozhodnutím včas 
reagovat na vzniklou situaci, nejpozději do uplynutí lhůty stanovené rozpisem jednorázové soutěže. 

(3) Současně s námitkou je třeba zaplatit vklad ve výši 200 Kč. 

(4) Námitku je oprávněn podat vedoucí družstva, v soutěži jednotlivců hráč, či trenér hráče. 

(5) Rozhodnutí o námitce je orgán ČKA povinen vydat neprodleně, nejpozději do 30 minut od podání 
námitky. 



(6) Rozhodnutí není třeba písemně vyhotovovat. Příslušný orgán ČKA, který rozhodnutí vydal,  poučí 
podatele při oznámení rozhodnutí o možnosti a lhůtě pro podání odvolání a obsah rozhodnutí poté 
uvede ve zprávě o průběhu jednorázové soutěže.  

(7) Proti rozhodnutí o námitce je možné podat odvolání nejpozději do 15 minut od oznámení rozhodnutí.  

(8) Odvolání se podává u příslušného orgánu ČKA, který rozhodnutí vydal a tento zajistí okamžité předání 
odvolání odvolacímu orgánu. Současně s podáním odvolání musí být zaplacen vklad ve výši 300 Kč.  

(9) Odvolací orgán může jednat s použitím prostředků komunikace na dálku. Rozhodnutí o odvolání je 
odvolací orgán povinen vydat neprodleně, nejpozději do 60 minut od podání odvolání.  

(10) Rozhodnutí není třeba písemně vyhotovovat. Pověřený člen odvolacího orgánu jej uvede ve zprávě o 
průběhu jednorázové soutěže. 

Část jedenáctá 
Přechodná a záv ěrečná ustanovení 

Čl. 67 
Přechodná, záv ěrečná a zrušující ustanovení  

(1) Tento Správní a disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012. 

(2) Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto správního řádu, se dokončí podle 
dosavadních předpisů. 

(3) Tam, kde se podle dosavadních předpisů postupuje v řízení tak, že orgány ČKA vydávají rozhodnutí, 
aniž tyto předpisy řízení v celém rozsahu upravují, postupují orgány ČKA v otázkách, jejichž řešení je 
nezbytné, podle tohoto správního řádu. 

(4) Pro případ, že podle dosavadních předpisů postupují orgány ČKA v řízení, jehož cílem není vydání 
rozhodnutí, aniž tyto předpisy řízení v celém rozsahu upravují, postupují v otázkách, jejichž řešení je 
nezbytné a které nelze podle těchto předpisů řešit, podle Čl. 41 a Čl. 42. 

(5) Bylo-li řízení pravomocně skončeno před účinností tohoto správního řádu, postupuje se při možnosti 
mimořádných opravných prostředků podle tohoto správního řádu.  

(6) Na disciplinární řízení, která byla pravomocně skončena před účinností tohoto správního řádu a v nichž 
byl uložen podmínečně odložený trest a zkušební doba neuplynula do účinnosti tohoto správního řádu, 
se pro další projednání použijí ustanovení tohoto správního řádu. 

(7) Ruší se Správní a disciplinární řád z roku 2010 a všechny jeho doplňky a změny. 


