
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Českého svazu vodního póla 
platný od VH 14. 3. 2010 

  
Článek 1 
 
Působnost disciplinárního řádu 
 

1. Podle tohoto Disciplinárního řádu Českého svazu vodního póla (dále jen DŘ) se projednávají všechna 
disciplinární provinění účastníků utkání nebo akcí organizovaných kteroukoliv složkou Českého svazu 
vodního póla včetně organizací pořádajících akce ve vodním pólu. 
 
2. Podle tohoto DŘ ČSVP se projednávají i všechna provinění související s funkcionářskou činností, 
přípravou, organizací a průběhem soutěží vodního póla v ČR i mimo ČR, v tréninkovém procesu, při 
sportovních akcích i soustředěních, v přestupním a registračním řízení. 
 
3. Podle tohoto DŘ se projednávají i provinění v reprezentaci ČR a mezinárodním styku v tuzemsku i v 
zahraničí. 

 
Článek 2 
 
Účel disciplinárního řízení 
 

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění 
jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle 
represivní stránky měly i preventivní a výchovný charakter. 

 
Článek 3 
 
Druhy disciplinárních provin ění  
 

V disciplinárním řízení se projednávají zejména tato disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů: 
 
1. Porušení stanov, řádů, směrnic, nařízení ČSVP a nařízení všech dalších orgánů svazu. 
 
2. Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných ČSVP a dalšími nižšími orgány. 
 
3. Jiná provinění znevažující jméno českého vodního póla, včetně provinění v reprezentaci a při 
mezinárodních stycích. 
 
4. Provinění v přátelských a turnajových utkáních. V rozpisech všech turnajů pořádaných v ČR bez 
mezinárodní účasti nesmí být stanoveny odchylky od tohoto DŘ. 
 
5. Porušení směrnic a nařízení oddílů nebo klubů (dále jen oddílů), kterých je provinilý členem, se 
projednávají rovněž podle tohoto DŘ. 
 
6. Porušení norem morálky, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů, včetně podplácení. 
 
7. Porušení příslušných pravidel AV ČR o užívání dopingu ve sportu v České republice vydané 
Antidopingovým výborem České republiky (dále jen „AV ČR“) dle Světového antidopingového kodexu 
(dále jen Příslušná pravidla AV ČR). 

 
Článek 4 
 
Druhy disciplinárních trest ů  
 

1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 
 

a) důtku,  
b) peněžitou pokutu,  
c) zastavení závodní činnosti, 
d) vyřazení z reprezentace,  
e) zákaz výkonu funkce,  
f) pozastavení členství, resp. vyloučení z ČSVP 
g) kontumace utkání 
 



2. V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty: 
 

a) důtku, 
b) peněžitou pokutu, 
c) zastavení závodní činnosti,  
d) uzavření hřiště, 
e) vyloučení ze soutěže. 
 

3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném 
odložení činí 3 měsíce až 1 rok. Toto nelze použít v případě, kdy byl trest uložen podle Pravidel VP 21.10 
a 22.3 tj. brutalita ve hře. 
 
4. Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. a) a b) lze uložit pouze oddílům. Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. 
d) a e) lze uložit pouze jednotlivým družstvům. Trest uvedený v odst. 2 pod písm. c) lze uložit jednotlivým 
družstvům i oddílům. 
 
5. Tresty za přestupky proti dopingu budou ukládány dle Příslušných pravidel AV ČR vydané AV ČR 
 

Článek 5  
 
Důtka 
 

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně závažných 
či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v soutěžním ročníku a kategorii. 
 

Článek 6 
 
Peněžitá pokuta 
  

1. Peněžitou pokutu lze uložit jednotlivcům až do výše 10.000,- Kč, oddílům až do výše 
50.000,- Kč. 
 
2. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 10ti dnů ode dne vystavení výměru, pokud 
rozhodnutí DK nestanoví jinak a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Nebude-li 
stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, přijme disciplinární orgán další opatření dle čl. 4 DŘ. 
 
3. V případě odvolání bude pokuta uhrazena podle zásad uvedených v čl. 6 odst. 2 až po vyřízení 
odvolání. 
 
4. Orgány řídící nižší soutěže mohou pro své soutěže stanovit pokuty přiměřeně nižší. 

 
Článek 7 
 
Zastavení závodní činnosti (ZZ Č) 
 

1. Trest ZZČ jednotlivci se ukládá na určité časové období nebo na určitý počet utkání (max. počet 20 
utkání). Hráč, který je potrestán zastavením činnosti, nesmí hrát v žádné soutěži. Trest se mu započítává 
jen v té soutěži, ve které se dopustil přestupku a ve vyšší soutěži ve které je uveden na soupisce. Pokud 
v daném soutěžním ročníku trest nevyprší, přenáší se do ročníku následujícího. V případě, že v dalším 
ročníku již hráč, kterému je zastavena činnost není na soupisce dané soutěže, přenáší se tento trest do 
nejvyšší soutěže, ve které je na soupisce. Trest ZZČ uložený jednotlivci během reprezentačních utkání se 
nepřenáší do domácích soutěží. Pozn. posloupnost soutěží: I. liga, I. liga dorostenci, II. liga, III. liga, 
Přebor ČR, Pohárové soutěže. 
 
2. Při udělení trestu ZZČ družstvu nebo oddílu postupuje DK stejným způsobem s tím, že v případě 
udělení trestu ZZČ na mistrovská utkání, lze tento trest udělit nejvýše na dvě utkání. 
 
3. Výkon trestu ZZČ jednotlivce může být podmíněně odložen, není-li delší než tři měsíce. Při opakování 
stejného přestupku, bude hráči trest zvýšen na dvojnásobek. Při třetím opakování na trojnásobek 
základního trestu. Při dalším opakování, zastavení činnosti na 1 rok. Trest se ze seznamu vymaže po 12 
měsících od jeho spáchání. Podmíněně lze odložit trest pouze jedenkrát v příslušném soutěžním období. 
 
4. Byl-li trest ZZČ uložen provinilci, který je současně i funkcionářem ČSVP včetně rozhodčích, použije se 
zpravidla i ustanovení čl. 8 DŘ - zákaz výkonu funkce. 
 
5. Trest ZZČ lze uložit také pouze pro případ reprezentace a mezinárodních sportovních styků. 



 
Článek 8 
 
Zákaz výkonu funkce (ZVF)  
 

1. Trest ZVF lze uložit kapitánům, trenérům, vedoucím družstev, pořadatelům, rozhodčím a jiným osobám 
pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 1 roku. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, 
na které konkrétní funkce nebo činnosti se trest vztahuje. 
 
2. Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest ZVF na určitý 
počet utkání nebo na určitou dobu. Trest na určitý počet utkání nelze použít v případě, že by přesáhl dobu 
tří měsíců. Pokud by uložení trestu na určitý počet utkání přesáhlo období více, než tří měsíců, bude 
udělen trest na určitý počet měsíců daného soutěžního období. V případě, že trest přesáhne ukončení 
soutěžního, období, ve kterém byl udělen, přenáší se daný počet utkání do následujícího soutěžního 
ročníku. V době tohoto trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci (funkce) při utkáních určených 
DK. 
 
3. Trest ZVF lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení čl. 7 odst. 
3 tohoto DŘ. 
 
4. Tento trest nelze použít pro výkon funkce člena voleného orgánu nebo funkce vykonávané na základě 
pracovního poměru. V těchto případech disciplinární orgán potrestá provinilce peněžitou pokutou, 
případně přijme jiná vhodná opatření (projednání se zaměstnavatelem nebo orgánem kompetentním k 
odvolání z funkce, peněžitou pokutou oddílu apod.). Toto ustanovení nevylučuje možnost vyslovit těmto 
funkcionářům zákaz konkrétní činnosti při utkáních určených DK. 

 
Článek 9 
 
Uzavření hřišt ě (UH)  
 

1. Trest UH lze uložit až na tři soutěžní utkání toho družstva, na jehož hřišti k provinění došlo. Při ukládání 
tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle územních podmínek okruh, ve kterém nesmí 
potrestané družstvo svá utkání hrát. 
 
2. Trest UH může být podmíněně odložen. V případě uložení nového trestu UH ve zkušební době vykoná 
družstvo oba tresty. 

 
Článek 10 
 
Vylou čení družstva ze sout ěže  
 

Trest vyloučení družstva ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech, za zvlášť závažná 
provinění, zejména při narušení regulérnosti soutěže. Vyloučené družstvo je možno přeřadit do nižší 
bezprostředně soutěže. 

 
Článek 11 
 
Vylou čení z ČSVP 
 

Vyloučil lze členy ČSVP, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění a to způsobem dle Stanov ČSVP. 
 
Článek 12 
 
Disciplinární orgány  
 

1. Disciplinárním orgánem ČSVP jsou tyto komise: v první instanci Disciplinární komise (dále jen DK), 
která je oprávněna delegovat své pravomoci na komisi STK a komisi rozhodčích (dále KR). Obě tyto 
komise posuzuji a stanovují tresty za prohřešky popsané Soutěžním řádem ČSVP. Druhou instancí a 
konečným odvolacím orgánem, který rozhoduje v rámci ČSVP s konečnou platností je Odvolací komise, 
kterou volí Valná hromada ČSVP.  
 
2. V případě porušení Příslušná pravidla AV ČR projednává případ rovnou DK na základě příkazu VV 
ČSVP. 

 
 
 



Článek 13 
 
Působnost disciplinárních komisí  
 

1. DK projednává všechna disciplinární provinění v soutěžích a činnostech ve vodním pólu (viz čl.2, tohoto 
DŘ). Jiné orgány (sekce, komise, výbory oddílů či klubů apod.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani 
měnit. 
 
2. Všechna provinění náleží do pravomoci  DK. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí, delegáty i 
ostatní funkcionáře. 
 
3. Příslušnost provinilce je dána registrací v ČSVP, zařazením na soupisku, listinu rozhodčích, do 
seznamu trenérů, a podobnými dokumenty stanovenými normami nebo řídícími orgány soutěží. 

 
Článek 14 
 
Zahájení disciplinárního řízení 
 

1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže se domnívá, že jsou k tomu oprávněné důvody. 
 Podnětem k zahájení disciplinárního řízení jsou zpravidla: 
 

- zápisy o utkání, 
- oznámení rozhodčího, 
- zjištění komise STK, 
- vlastní zjištění DK, 
- písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise, 
- písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy, 
- písemné oznámení výboru oddílu, 
- písemné oznámení člena ČSVP, 
- písemná stížnost na člena ČSVP 
- bylo vydáno oznámení o porušení antidopingového pravidla AV ČR 
- na základě výzvy VV ČSVP 
 

2. O zahájení disciplinárního řízení rozhodne DK bez zbytečných odkladů. 
 
3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden rok. 
 

Článek 15 
 
Průběh disciplinárního řízení  
 

1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. 
 
2. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit 
důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. Úhrada nákladů pro 
pozvané svědky se provádí z prostředků ČSVP nebo z prostředků oddílu, jehož je provinilec členem. O 
způsobu úhrady rozhodne DK. Pro úhradu nákladů platí obdobně ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 tohoto DŘ. 
 
3. Jestliže se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto provinění jako podezření z trestného činu, 
upozorní DK na tuto skutečnost příslušné státní zastupitelství nebo příslušnou složku Policie ČR. 

 



Článek 16  
Účast provinilce  

1. Provinilec má právo se disciplinárního řízení zúčastnit na vlastní náklady nebo může své vyjádření 
učinit písemně. Pokud DK Provinilce předvolá, je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast 
Provinilce odpovídá oddíl. Nedostaví-li se Provinilec bez řádné omluvy, bude případ projednán bez jeho 
účasti. 
2. Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu, ev. 
další osoby. Za účast všech pozvaných odpovídá oddíl. Způsob úhrady nákladů pro svědky je uveden v čl. 
15, odst. 2 tohoto DŘ. 

 
Článek 17  
Zastavení závodní činnosti v pr ůběhu disciplinárního řízení  

1. Byl-li hráč v utkání vyloučen do konce utkání nebo trenéru nebo funkcionáři byla udělena červená 
karta, má okamžitě zastavenu závodní činnost nebo okamžitý zákaz výkonu funkce. Tuto skutečnost bere 
oddíl na vědomí obdržením kopie zápisu o utkání. 
2. Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému nebo výběrovému utkání, 
má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou závodní činnost až do vyšetření případu. 

 
Článek 18 
Závěr disciplinárního řízení  

1. Po objasnění všech okolností DK rozhodne: 
a) v případě, že k provinění došlo, uloží trest, 
b) v případě, že k provinění nedošlo, disciplinární řízení zastaví, 
c) s ohledem na charakter provinění a osobu (kolektiv) provinilce od potrestání upustí. 

2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
a) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen, 
b) přesný druh trestu a jednoznačný údaj o jeho trvání, 
c) poučení o možnosti odvolání 

 
Článek 19  
Účinnost disciplinárních trest ů  

1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu. 
2. Tresty za provinění v přestupním a registračním řízení se ukládají s účinností od data začátku 
přestupního nebo registračního řízení. 
3. Tresty za porušení antidopingového pravidla budou posuzovány dle požadavků AV ČR uvedených ve 
Směrnici 

 
Článek 20  
Dokumentace disciplinárního řízení 

1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech 
disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce. 
2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně doporučeným dopisem oddíl, jehož je provinilec členem. Je-
li provinilec nebo zástupce oddílu jednání DK přítomen a přijme-li trest, může být rozhodnutí DK 
vyhlášeno ústně. O tomto postupu však musí být učiněn zápis podepsaný všemi účastníky disciplinárního 
řízení. 
 

Článek 21  
Ukládání trest ů  

1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění jednoho Provinilce, vysloví trest za provinění 
nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. 
2. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. 

 
Článek 22  
Poleh čující okolnosti  

Při ukládání trestu považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý: 
- byl vyprovokován, 
- před proviněním se řádně choval, 
- nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil, 
- projevil upřímnou lítost, 
- sám oznámil provinění, kterého se dopustil, 
- napomáhal účinně při objasňování svého provinění. 

 



Článek 23  
Přitěžující okolnosti  

Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý: 
- se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě, 
- se dopustil provinění jako funkcionář, 
- svedl k provinění jiného, 
- se dopustil více provinění, 
- se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledním roce nebo soutěžním ročníku disciplinárně 
potrestán         
- svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže. 
- svým jednáním se snažil ovlivnit svůj sportovní výkon během soutěže 

 



Článek 24  
Odvolání  
1. Řízení při řešení disciplinárních provinění je dvoustupňové. V prvém stupni rozhoduje DK, ve druhém 
Odvolací komise dále OK. 
2. Proti rozhodnutí DK mohou účastníci podat odvolání k OK ČSVP a to do patnácti dnů od oznámení 
rozhodnutí DK. OK rozhodne o něm na podkladě výsledků vlastního šetření s přihlédnutím k platným 
Sportovně technickým předpisům a vyjádření KR do 30 dnů.  
3. K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání.  
4. Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí I. instance t.j. DK. 
Vyjímku tvoří peněžní plnění, pro které platí ustanovení čl. 6 odst. 3                                           
5. Ve věcech použití nedovolených podpůrných prostředků dle příslušných pravidel AV ČR mohou účastníci 
řízení podat proti rozhodnutí OK, které je v rámci ČSVP konečné, odvolání k Rozhodčí komisi ČOV. Toto 
odvolání je nutno podat do 21 dnů od doručení konečného rozhodnutí svazového orgánu. Odvolání nemá 
odkladný účinek na rozhodnutí, proti kterému směřuje.  
 
Článek 25  
Rozhodnutí odvolacího orgánu  
1. OK rozhodne o odvolání nejdéle do třiceti dnů po obdržení odvolání a to tak, že: 
a) odvolání vyhoví zcela nebo částečně a prvoinstanční rozhodnutí nahradí jej vlastním rozhodnutím, 
b) odvolání zamítne a prvoinstanční rozhodnutí I. instance potvrdí, 
c) neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti nebo není-li podáno účastníkem 
řízení. 
2. Rozhodnutí o odvolání zašle OK účastníkům řízení, a to nejdéle do patnácti dnů od rozhodnutí. 
3. Vyhoví-li OK odvolání zcela nebo částečně, vrátí poplatek za odvolání účastníkovi. V ostatních případech 
propadá poplatek ve prospěch odvolacího orgánu. 
 
Článek 26  
Postup v odvolacím řízení  
1. Provinilec má právo zúčastnit se jednání odvolacího orgánu. 
2. O pořizování zápisu z jednání OK a o oznamování a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně ustanovení 
čl. 20 tohoto DŘ. 
3. Odvolání podávané jménem družstva nebo oddílu musí být podepsáno vlastnoručně dvěma funkcionáři s 
uvedením jména a funkce v oddílu a označeno razítkem oddílu. 
 
Článek 27  
Změny trestu  
1. Po vykonání nejméně poloviny ZZČ, ZVF a UH lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu 
prominout, případně podmíněně odložit. 
2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností, tj. DK, OK ČSVP nebo Valná 
hromada. 
 
 
Schválila Valná hromada dne 14.3.2010 


