
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
 

Kapitola 1 - Základní pojmy 
 
§ 1.1 - Zúčastněné strany 
V disciplinárním řízení vystupují: 
- jednotlivec nebo zástupce oddílu, jehož provinění je předmětem řízení - dále jen „provinilec“ 
- orgán ČBA pověřený vedením disciplinárního řízení - dále jen „disciplinární orgán“ 
- osoby přizvané k objasnění provinilcova provinění - dále jen „svědkové“ 
 
§ 1.2 - Působnost Disciplinárního řádu 
Disciplinární řízení lze vést pouze proti členům ČBA a proti baseballovým oddílům, a to za překročení řádů ČBA a za 
provinění spáchaná v souvislosti s působením v baseballovém hnutí. 
 
§ 1.3 - Příslušnost disciplinárních orgánů 
Provinění spáchané v oblastní soutěži a v souvislosti s ní řeší Disciplinární komise příslušné oblasti. Provinění spáchané 
v soutěži přímo řízené ČBA, provinění související s reprezentací České republiky a provinění nesouvisející přímo se 
soutěžemi řeší Disciplinární komise ČBA. V soutěžích hraných turnajovým způsobem přebírá po dobu trvání turnaje 
disciplinární pravomoc jmenovaný technický komisař turnaje. 
 

Kapitola 2 - Provinění a tresty 
 
§ 2.1 - Druhy provinění 
V disciplinárním řízení se projednávají provinění jednotlivců a oddílů, případně jejich družstev. 
 
§ 2.2 - Druhy trestů 
Jednotlivcům lze v disciplinárním řízení udělit jako trest napomenutí, peněžitou pokutu, zákaz závodní činnosti (hráčům, 
koučům apod.) nebo zákaz výkonu funkce (funkcionářům, trenérům, rozhodčím). 
Oddílům a jejich družstvům lze v disciplinárním řízení udělit jako trest napomenutí, peněžitou pokutu, uzavření hřiště nebo 
vyloučení ze soutěže. 
 
§ 2.3 - Napomenutí 
Napomenutí jako nejmírnější forma trestu může být použito proti témuž provinilci nejvýše jednou v kalendářním roce. 
 
§ 2.4 - Peněžitá pokuta 
Udělená peněžitá pokuta nesmí u jednotlivců překročit částku 5000,-Kč a u oddílů (družstev) částku 20000,-Kč. Musí být 
uhrazena ve prospěch ČBA a až do jejího uhrazení platí pro provinilce zákaz závodní činnosti a zákaz výkonu funkce. 
 
§ 2.5 - Zákaz závodní činnosti 
Zákaz závodní činnosti lze provinilcům udělit termínově do určitého data (nejvýše na 24 měsíců) nebo na určitý počet utkání 
(nejvýše na 10 utkání). Trest může být omezen na specifikovanou věkovou kategorii, soutěž, družstvo, reprezentaci, apod. 
Jednotlivec během zákazu závodní činnosti nesmí vykonávat žádné činnosti přímo související s utkáním, pokud disciplinární 
orgán blíže nespecifikuje zakázanou činnost. 
 



§ 2.6 - Zákaz výkonu funkce 
Zákaz výkonu funkce lze provinilcům udělit termínově do určitého data (nejvýše na 24 měsíců). Trest může být dále omezen 
na specifikovanou funkci, soutěž apod. Zákaz výkonu funkce volenému funkcionáři musí na návrh disciplinárního orgánu 
vyslovit příslušný volební orgán. 
 
§ 2.7 - Uzavření hřiště 
Hřiště lze provinilému oddílu uzavřít na určitý počet utkání (nejvýše na 3 utkání). Trest může být omezen na určitou věkovou 
kategorii, soutěž, družstvo apod. Provinilý oddíl je povinen uhradit navýšení nákladů ostatních stran způsobené uzavřením 
hřiště. Disciplinární orgán může stanovit minimální vzdálenost od uzavřeného hřiště, ve které se mohou domácí utkání po 
dobu uzavření hrát. 
 
§ 2.8 - Vyloučení ze soutěže 
Vyloučení družstva ze soutěže musí být specifikováno na určitou soutěž. Příslušný řídící orgán této soutěže dále postupuje 
jako při odstoupení družstva ze soutěže (viz Soutěžní řád). 
 
§ 2.9 – Alternativní trest 
Disciplinární orgán může provinilci nabídnout jako alternativu i trest jiného typu než je uvedeno v § 2.3 – § 2.8. Provinilec má 
ale vždy právo vybrat si mezi tímto alternativním trestem a některým trestem uvedeným v § 2.3 – § 2.8 v předem dané výši. 
 
§ 2.10 - Doping 
Při porušení antidopingových pravidel se postupuje vůči hráči, funkcionářům a oddílu výhradně podle ustanovení Směrnice 
pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. Vyvozené důsledky mohou být disciplinární i soutěžní. 
 
§ 2.11 – Narušení regulérnosti soutěže       aktualizováno 
Za narušení regulérnosti soutěže je považována každá situace, kdy se jednotlivec, skupina jednotlivců či oddíl snaží 
protiprávním či nesportovním způsobem ovlivnit výsledek utkání či soutěže, včetně navádění dalších subjektů k takovému 
jednání. Dále se narušení regulérnosti soutěže dopouští i ten, kdo se přímo či nepřímo podílí na sázení na výsledek utkání, 
ve kterém figuruje on sám nebo jeho oddíl. 
 
§ 2.12 – Účast na utkáních 
Během zákazu závodní činnosti a zákazu výkonu funkce kouče/trenéra/manažera se provinilec nesmí aktivně účastnit 
utkání, na která se trest vztahuje. Pokud takové utkání navštíví, nesmí do jeho průběhu nijak zasahovat a rozhodčí má právo 
vymezit mu území, kde se nesmí během utkání zdržovat. Zákaz výkonu funkce kouče/trenéra/manažera se vztahuje i na 
předzápasovou přípravu. 
Stejná omezení platí i pro vyloučené osoby, a to během příslušného utkání i všech dalších pořádaných ČBA až do vynesení 
trestu disciplinárním orgánem. 
 
 

Kapitola 3 - Průběh disciplinárního řízení 
 
§ 3.1 – Zahájení řízení 
Podnět k disciplinárnímu řízení může podat libovolná osoba. Podnětem k zahájení řízení je také záznam o vyloučení, 
napomínání a jiné činnosti porušující řády ČBA uvedený v zápise o utkání. Řízení se považuje za zahájené ke dni, kdy byl 
podnět doručen předsedovi nebo místopředsedovi DK, případně jinému pověřenému členu DK. 
Disciplinární orgán může zahájit řízení i bez výslovného podnětu. 
Řízení se také považuje za zahájené ke dni, kdy o tomto rozhodla DK. Toto ustanovení se vztahuje na nepodnětné zahájení 
DŘ. Nejpozději následující den pod dni, kdy bylo zahájeno DŘ oznámí DK tuto skutečnost (zahájení DŘ) provinilci na 
oficiální oddílovou emailovou adresu.  
Jsou stanoveny tyto druhy zahájení řízení: 1) podnětné zahájení, 2) nepodnětné zahájení 
Disciplinární řízení nelze zahájit po uplynutí jednoho roku od provinění, pokud provinění nebylo současně předmětem 
policejního vyšetřování nebo trestního řízení. 
 
§ 3.1.1 - Podnětné zahájení 
DŘ je zahájeno na základě skutečností uvedených v zápise o utkání nebo na základě písemného podnětu libovolné osoby 
zaslaného na sekretariát ČBA. 
 
§ 3.1.2 - Nepodnětné zahájení DŘ 
DŘ je zahájeno na základě skutečností zjištěných při činnosti DK, a to i bez výslovného podnětu. 
 
§ 3.2  - Oficiální emailová adresa 
Každý oddíl oznámí sekretariátu ČBA vždy do 31.1. „oficiální emailovou adresu“ (dále jen adresu) a oficiální mobilní telefonní 
číslo (dále jen číslo). Na tuto adresu budou zasílány všechny oznámení a rozhodnutí DK týkající se oddílu a jeho hráčů (vč. 



hostujících). Oddíly jsou povinny vybírat tuto adresu ve stanovených termínech a uplynutím tohoto termínu se odeslaná 
zpráva považuje za doručenou na tuto adresu. 
 
§ 3.3 – Zúčastněné osoby 
Disciplinárního řízení se kromě disciplinárního orgánu má právo zúčastnit provinilec. Disciplinární orgán může předvolat 
případné svědky. Provinilec má právo být přítomen celému řízení kromě závěrečné porady disciplinárního orgánu před 
vynesením trestu. Svědkové mají právo být přítomni po dobu stanovenou disciplinárním orgánem. Provinilec i svědkové 
musí být včas informováni o místě a termínu disciplinárního řízení. Právo účasti provinilce na DŘ se uplatňuje formou žádosti 
o účast na DŘ. 
 
V případě zahájení DŘ dle § 3.1.1 je lhůta pro odeslání žádosti o účast na DŘ následující pracovní den po vyloučení. Není-li 
v této lhůtě žádost o účast zaslána, tak se provinilec vzdává práva účasti na řízení. 
V případě zahájení DŘ dle § 3.1.2 je lhůta pro odeslání žádosti o účast na DŘ 3 pracovní dny po doručení (viz. § 3.2) 
oznámení o zahájení DŘ . Není-li v této lhůtě žádost o účast zaslána, tak se provinilec vzdává práva účasti nařízení. 
 
§ 3.4 - Zásady pro ukládání trestů 
Za jedno provinění lze vést v první instanci pouze jedno disciplinární řízení. Disciplinární orgán nemusí použít žádný trest, 
splnilo-li již vlastní řízení výchovný účel. Za jedno provinění lze uložit i kombinaci více trestů nebo alternativní trest. Bylo-li 
jedním provinilcem spácháno více provinění ve vzájemné souvislosti, disciplinární orgán vysloví trest za nejzávažnější z nich 
a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
Při udělování trestů se disciplinární orgán řídí Sazebníkem trestů, který je přílohou Disciplinárního řádu. Udělení trestu jiného 
typu nebo mimo rozsah uvedený v Sazebníku musí disciplinární orgán zdůvodnit v zápisu z jednání (viz § 3.7) – např. 
recidivou, způsobením zranění (s případnými následky), vyjádřením lítosti apod. U provinění neuvedených v Sazebníku 
rozhoduje disciplinární orgán podle vlastního přesvědčení. 
Časové tresty lze rozdělit tak, aby nespadaly do mimosoutěžního období. 
 
§ 3.5 - Podmíněný odklad 
Všechny druhy trestů může disciplinární orgán uložit s podmíněným odkladem na zkušební dobu, která může být v délce od 
3 do 12 měsíců. V případě udělení dalšího disciplinárního trestu témuž provinilci ve zkušební době již nelze tento nový trest 
uložit jako podmíněný a provinilec musí podstoupit oba tresty (podmíněně odložený a nový). 
 
§ 3.6 – Ukončení jednání 
Disciplinární orgán je povinen vynést trest a informovat provinilce u běžných provinění do pěti dnů od oznámení provinění. 
Pokud si vynesení trestu vyžádá delší dobu, musí o této skutečnosti informovat disciplinární orgán provinilce rovněž do pěti 
dnů od oznámení provinění, spolu s uvedením důvodů odkladu. 
 
§ 3.7 - Zápis z jednání 
Disciplinární orgán musí pořídit, na žádost poskytnout provinilci a archivovat písemný zápis z jednání, ve kterém je uveden 
charakter provinění, výše trestu a další důležité okolnosti. 
 
§ 3.8 - Záznam o trestu 
Záznam o trestu pro jednotlivce disciplinární orgán nebo sekretariát ČBA do informačního systému ČBA na baseball.cz. 
Záznam o trestu pro oddíl (družstvo) oznámí Sekretariátu ČBA řídícímu orgánu příslušné soutěže. 
 
§ 3.9 – Komunikace s účastníky disciplinárního řízení 
Pro komunikaci s účastníky disciplinárního řízení může disciplinární orgán používat i telefonickou a elektronickou formu, 
s využitím kontaktů uvedených v Adresáři ČBA na baseball.cz a na přihláškách do soutěží. 
 
§ 3.10 – Náklady disciplinárního řízení 
Pokud disciplinární orgán udělil provinilci trest, hradí provinilec veškeré náklady disciplinárního řízení. Pokud nebyl provinilci 
trest udělen, hradí náklady disciplinárního řízení ČBA. 
 
§ 3.11 Zrychlené disciplinární řízení  
V případě přestupků, u kterých je podle Sazebníku trestů dolní hranice možného trestu 0 utkání ZZČ, lze projednat 
přestupek zrychleným způsobem. Žádost o zrychlené řízení podává manažer provinilcova oddílu. O zrychlené řízení nelze 
požádat v průběhu utkání ani mezi dvěma utkáními dvojzápasu.  
Podmínkou tohoto způsobu projednání je souhlas rozhodčího utkání, ve kterém k provinění došlo. O trestu pak rozhoduje 
určený člen disciplinárního orgánu samostatně. Osobní přítomnost všech účastníků jednání může být nahrazena jiným 
způsobem komunikace (telefon, SMS, datová komunikace…).  
Rozhodnutí určeného člena disciplinárního orgánu má stejnou platnost jako rozhodnutí celého disciplinárního orgánu 
učiněné standardním postupem. Určený člen disciplinárního orgánu může zrychlené řízení odmítnout, pokud to podle jeho 
názoru závažnost provinění vyžaduje.  
Poplatek za zrychlené disciplinární řízení ve výši 300,-Kč hradí provinilcův oddíl. 



Kapitola 4 - Odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu 
 
§ 4.1 - Odvolací orgán 
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Disciplinární komise oblasti je Disciplinární komise ČBA. Odvolacím orgánem proti 
rozhodnutí Disciplinární komise ČBA je Výkonný výbor ČBA. 
 
§ 4.2 - Manipulační poplatek za odvolání 
Výše manipulačního poplatku za odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu je 1000,-Kč. Manipulační poplatek musí být 
před projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že odvolací orgán 
změní rozhodnutí disciplinárního orgánu. 
 
§ 4.3 - Náležitosti odvolání 
Odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat k odvolacímu orgánu do 10 dnů od příslušného 
rozhodnutí. Podání odvolání nemá odkladný účinek. Pro odvolací řízení platí stejné zásady jako pro řízení v první instanci. 
Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. 
 

Kapitola 5 - Závěrečná ustanovení 
 
§ 5.1 - Účinnost Disciplinárního řádu 
Tento Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 29.5.2020 a ruší se jím všechny předchozí disciplinární řády ČBA i se svými 
dodatky. 

 
Příloha 1 - Sazebník trestů za běžná provinění  
I.  Provinění a tresty jednotlivců Doporučený trest 
Vykázání ze hřiště („removed“, „shall leave“)  0-1 utkání ZZČ, pokuta 0-500,-Kč 
Vyloučení („ejected“) 
- nesportovní chování 
- - házení výstrojí či kopání do ní 0-1 utkání ZZČ, bez pokuty 
- - dle bodu 6.04a Pravidel  0-2 utkání ZZČ, pokuta 0-500,-Kč 
- - - dtto s použitím vulgárních výrazů 1-3 utkání ZZČ, pokuta 0-1000,-Kč 
- - dle bodu 8.01d Pravidel 1-2 utkání ZZČ, pokuta 0-500,-Kč 
- nebezpečná hra 
- - úmyslný nadhoz do pálkaře (bod 6.02c Pravidel) 1-4 utkání ZZČ, pokuta 0-1000,-Kč 
- - úmyslný nadhoz do rozhodčího 2-6 utkání ZZČ, pokuta 0-2000,-Kč 
- - ve vztahu polař-běžec při hře na metách 1-4 utkání ZZČ, pokuta 0-1000,-Kč 
- - pálkaře (odhazování materiálu) 2-8 utkání ZZČ, pokuta 0-2000,-Kč 
- fyzické napadení či pokus o něj 
- - hráče či jiného účastníka zápasu 3-10 utkání ZZČ, pokuta 0-3000,-Kč 
- - rozhodčího 3-15 utkání ZZČ, pokuta 0-4000,-Kč 
Technické přestupky (trest pro hráče a vedoucího družstva, lze doplnit trestem ZVF příslušnému funkcionáři) 
- neoprávněný start v utkání 3-8 utkání ZZČ, pokuta 0-5000,-Kč 
- nedovolená manipulace s registrací členů 3-8 utkání ZZČ, pokuta 0-5000,-Kč 
 
II. Provinění a tresty oddílů (družstev)  Doporučený trest 
Výtržnosti hráčů v průběhu, před či po utkání pokuta 0-10000,-Kč 
Výtržnosti diváků a lavičky při domácím utkání  pokuta 0-10000,-Kč, uzavření hřiště na 0-3 utkání 
Hromadný pokus o inzultaci rozhodčího pokuta 0-20000,-Kč 
Hromadná inzultace rozhodčího pokuta 0-20000,-Kč, možné vyloučení ze soutěže 
Svévolné opuštění hřiště pokuta 0-15000,-Kč 
Zaviněné nedostavení se k utkání pokuta 0-10000,-Kč 
Machinace narušující průběh soutěže pokuta 0-20000,-Kč, možné vyloučení ze soutěže 


