
HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Účelem disciplinárního řádu je přispívat k dodržování

stanovených pravidel chování členů Českého tenisového
svazu (dále jen ČTS), tenisových oddílů, klubů (dále jen
„klub“) organizovaných v ČTS, pravidel sportovní čin-
nosti, zásad sportovního a společenského chování
a zásad sportovní etiky a dále stanovení pravidel discip-
linárního řízení a postupu orgánů ČTS při projednávání
disciplinárních provinění. Disciplinární řízení i vlastní
rozhodnutí musí přitom mít výchovný účinek na provi-
nilého, ostatní sportovce a na celou veřejnost.

Článek 2
Disciplinární orgány rozhodují o disciplinárních provi-
něních (porušeních stanovených povinností), ke kterým
došlo při sportovní činnosti, či v souvislosti s touto čin-
ností, přičemž tato činnost je upravena stanovami a spor-
tovně technickými předpisy ČTS.

Článek 3
V disciplinárním řízení postupují disciplinární orgány
tak, aby byly veškeré skutečnosti významné pro rozhod-
nutí zjištěny spolehlivě a včas a ochrana zájmů podle 
tohoto disciplinárního řádu byla rychlá a účinná.

Článek 4
Prostředky k dosažení účelu disciplinárního řádu jsou
napomenutí, ukládání a výkon trestů.

Článek 5
Podle disciplinárního řádu může být rozhodnuto a může
být postižen jednotlivec i kolektiv přesto, že byl za totéž
provinění postižen podle soutěžního, přestupního nebo
registračního řádu.

HLAVA DRUHÁ

DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY

Článek 6
Disciplinární orgány jsou:
a) disciplinární komise oblastních tenisových svazů
b) disciplinární komise ČTS
c) odvolací komise oblastních tenisových svazů
d) odvolací komise ČTS

Článek 7
1) Disciplinární komise oblastních tenisových svazů roz-

hodují o všech disciplinárních proviněních v souvis-
losti se soutěžemi družstev a jednotlivců, v nichž jsou
oblastní tenisové svazy řídícími orgány, s výjimkou
disciplinárních provinění, jež jsou vyhrazeny do roz-
hodovací pravomoci disciplinární komisi ČTS. Dis-
ciplinární komise je minimálně tříčlenná a členové
komise jsou jmenováni vždy předsednictvy oblastních
tenisových svazů pro každé volební období.

2) Disciplinární komise ČTS rozhoduje o disciplinárních
proviněních reprezentantů všech věkových kategorií,
o proviněních, která souvisí se soutěžemi, které ČTS
řídí a o proviněních, za která je možné uložit pokutu
vyšší než 10 000,- Kč, zastavení závodní činnosti nebo
zákaz výkonu funkce na dobu delší než 12 měsíců
anebo zbavení členství v ČTS. Disciplinární komise je
minimálně tříčlenná a členové komise jsou jmenováni
vždy výkonným výborem ČTS pro každé volební
období. Disciplinární komise ČTS si může vyhradit
rozhodnutí o disciplinárním provinění, které jinak
patří do kompetence disciplinárních komisí oblast-
ních tenisových svazů.

3) Odvolací komise oblastních tenisových svazů projed-
návají odvolání proti rozhodnutí svých disciplinárních
komisí. Odvolací komise je minimálně tříčlenná a čle-
nové komise jsou jmenováni předsednictvy oblastních
tenisových svazů pro každé volební období.

4) Odvolací komise ČTS projednává odvolání proti roz-
hodnutí disciplinární komise ČTS. Odvolací komise je
minimálně tříčlenná a členové komise jsou jmenováni
vždy výkonným výborem ČTS pro každé volební
období.

Článek 8
Dojde-li mezi disciplinárními komisemi dvou stupňů ke
sporu o tom, která z nich bude o disciplinárním provi-
nění rozhodovat, má přednost disciplinární komise ČTS.

HLAVA TŘETÍ

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

Oddíl první

Obecná ustanovení pro ukládání trestů

Článek 9
Při stanovení druhu trestu přihlédne disciplinární orgán
zejména k závažnosti disciplinárního provinění, k jeho
dopadu na veřejnost a dále k tomu, zda byl provinilec
pro stejné, podobné nebo několik jiných disciplinárních
provinění v minulosti již potrestán.

Článek 10
Trestá-li disciplinární orgán za několik disciplinárních
provinění, uloží trest, který se vztahuje na nejzávažnější
disciplinární provinění. K ostatním disciplinárním provi-
něním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

Článek 11
V případě, že disciplinární orgán ukládá trest provinilci,
jenž byl již v minulosti více jak 3x disciplinárně
potrestán, uloží trest vždy v horní polovině stanoveného
rozpětí. Podmíněné odložení výkonu trestu v takovém
případě není možné.

Článek 12
1) V případech, kdy horní hranice peněžité pokuty sta-

novená za disciplinární provinění nepřesahuje 10
000,- Kč nebo kdy zastavení závodní činnosti, popř.
zákazu výkonu funkce nepřesahuje 1 měsíc, může dis-
ciplinární orgán výkon trestu podmíněně odložit. Při
podmíněném odložení výkonu trestu disciplinární
orgán ve výroku rozhodnutí, jímž se ukládá trest, sta-
noví zkušební dobu v délce maximálně 6 měsíců; zku-
šební doba počíná právní mocí rozhodnutí. V případě,
že se provinilec ve zkušební době osvědčí, hledí se na
něj jako by nebyl potrestán.

2) Vzhledem k mimořádným okolnostem případu může
disciplinární orgán dolní hranici stanoveného rozpětí
snížit, popř. od potrestání upustit.

Článek 13
Jednotlivé tresty podle tohoto disciplinárního řádu
mohou být ukládány i zároveň vedle sebe, s výjimkou
jednotlivých druhů peněžitých pokut a s výjimkou na-
pomenutí.

Oddíl druhý

Jednotlivé druhy trestů

Článek 14
Napomenutí

Tento trest může disciplinární komise uložit vždy místo
stanoveného trestu, jedná-li se o první disciplinární pro-
vinění a má-li za to, že projednání disciplinárního provi-
nění postačí k dosažení účelu disciplinárního řádu.
Horní hranice peněžité pokuty stanovená pro discipli-
nární provinění nesmí přitom přesahovat 1000,- Kč
a horní hranice zastavení závodní činnosti, popř. zákazu
výkonu funkce nesmí přesahovat 2 měsíce. Tento trest
může být uložen pouze samostatně.

Článek 15
Peněžitá pokuta do 1000,- Kč

Tento trest může být uložen za méně závažná discipli-
nární provinění, zejména proti stanovám a sportovně
technickým předpisům tenisu.

Článek 16
Peněžitá pokuta od 1000,- do 10 000,- Kč

Tento trest může být uložen za disciplinární provinění
zejména proti stanovám, sportovně technickým předpi-
sům a hráčským smlouvám.

Článek 17
Peněžitá pokuta od 10 000 do 100 000,- Kč

Tento trest může být uložen za zvlášť závažné discipli-
nární provinění, které vede k poškození dobrého jména
ČTS v tuzemsku nebo zahraničí a za závažná provinění
proti hráčským smlouvám.

Článek 18
Zastavení závodní činnosti

Tento trest může být uložen za disciplinární provinění
v souvislosti s účastí na sportovních soutěžích v tuzem-
sku i v zahraničí a při státních reprezentačních akcích a to
v délce nejvýše 18 měsíců. Trest se vztahuje na všechny
soutěže na území České republiky.

Článek 19
Zákaz výkonu funkce

Tento trest může být uložen v délce nejvýše 36 měsíců za
disciplinární provinění v souvislosti s placenou nebo
i neplacenou funkcí při zabezpečování soutěže, přátel-
ského nebo mistrovského utkání, či při výkonu funkce
v orgánech ČTS. Trest se vztahuje na všechny druhy
funkcí v orgánech ČTS při mistrovských soutěžích a tur-
najích schválených organizačními složkami ČTS.

Článek 20
Zákaz hry na domácím hřišti při mistrovském utkání

Tento trest může být uložen jednotlivým tenisovým klu-
bům, resp. jejich družstvům na jedno až tři soutěžní
utkání, jež by se měla konat na domácím hřišti tenisové-
ho klubu za disciplinární provinění v souvislosti s usku-
tečněným soutěžním utkáním na domácím hřišti (zejmé-
na za nezajištění stanovených nebo důstojných podmí-
nek pro danou kategorii soutěže).

Článek 21
Zákaz vstupu do tenisových areálů

Trest může být udělen za fyzické napadení nebo pohrůž-
ku tímto napadením v souvislosti se sportovní činností.

Článek 22
Zákaz pořádání tenisových soutěží

Trest může být uložen za nezajištění dostatečné pořada-
telské služby na akcích pořádaných orgány ČTS, za fal-
šování sportovně technických dokladů nebo nezajištění
řádného uspořádání akcí, které byly svěřeny nižším orga-
nizačním složkám orgány ČTS.

Článek 23
Vyloučení z řad ČTS

Trest může být udělen jen při mimořádně hrubém a závaž-
ném disciplinárním provinění pokud to disciplinární řád
dovoluje a nelze očekávat, že by na místo jeho uložení spl-
nil účel jiný druh trestu podle tohoto disciplinárního řádu.
Vyloučení je doživotní, přičemž o eventuelním znovupři-
jetí může rozhodnout pouze rada ČTS a to ne dříve než 5
let po právní moci rozhodnutí o vyloučení.

HLAVA ČTVRTÁ

DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ

Oddíl první

Disciplinární provinění jednotlivců

Článek 24
Nesportovní chování

1) Za nesportovní chování po dobu soutěže je považová-
no zejména pokřikování na dvorci, nevhodná kritika
hráče, soupeře, rozhodčího, diváků, házení raketou,
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úmyslné odpálení míče mimo hřiště, do obecenstva,
po soupeři, úmyslné zdržování hry, svévolné opuštění
dvorce, nevhodné oblečení.
Trest – peněžitá pokuta do Kč 1000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funk-
ce na dobu do 2 měsíců

2) Za zvlášt nesportovní chování, jako jsou urážky,
zesměšňování a hanlivé výroky směřované trenérům,
rozhodčím, funkcionářům, soupeřům, divákům a to
na dvorcích i mimo ně po dobu soutěže.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 1000,- do Kč 10 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu
funkce na dobu od 2 do 10 měsíců

Článek 25
Nevhodné společenské chování

Za nevhodné chování je považováno chování v rozporu
s etikou sportovce nebo funkcionáře a to na dvorcích
i mimo dvorce po dobu soutěže.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 1000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funkce
na dobu do 2 měsíců

Článek 26
Vícenásobné ohlášení přestupu

Za vícenásobné ohlášení přestupu je považováno ohláše-
ní přestupu v tomtéž termínu do dvou nebo více teniso-
vých klubů.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 1000,- do Kč 10 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funkce
na dobu od 1 do 10 měsíců

Článek 27
Nedbalý výkon funkce

1) Jako nedbalý výkon funkce je posuzováno takové jed-
nání, jehož se dopustí funkcionář organizačních slo-
žek ČTS všech stupňů nebo rozhodčí, které má za
následek neregulérnost utkání či soutěže, výtržnosti
na hřišti nebo v hledišti anebo kterým jsou opakova-
ně porušovány stanovy, sportovně technické předpisy
a pravidla tenisu, zejména opakované nepředložení
zprávy o průběhu a výsledku soutěže a nebo i jedno-
rázové zmaření výkonu rozhodnutí podle disciplinár-
ního řádu.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 1000,-, 

– zákaz výkonu funkce na dobu do 2 měsíců 
2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje,

jestliže jednání podle odstavce (1) může vést k vážné-
mu narušení soutěže nebo turnaje (např. falšování
sportovně technických dokumentů, umožnění neo-
právněného startu).
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 1000,- do Kč 10 000,-, 

– zákaz výkonu funkce na dobu od 1 měsíce do
10 měsíců

Článek 28
Neoprávněný start

1) Za neoprávněný start je považována účast v soutěži za
tenisový klub v rozporu se sportovně technickými
předpisy nebo i sám za sebe v průběhu výkonu trestu
zastavení závodní činnost a dále neoprávněný start
v jiné věkové kategorii.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 1000,- do Kč 10 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu
funkce od 3 do 10 měsíců

2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považová-
no jednání, kdy jsou za účelem dokonání disciplinár-
ního provinění podle předchozího odstavce falšovány
nebo neoprávněně upravovány sportovně technické
dokumenty, zejména registrační průkazy.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 60 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu
funkce od 10 do 18 měsíců

Článek 29
Neomluvená neúčast

1) Podle tohoto ustanovení je postihována neúčast hráče
bez řádného důvodu a včasné omluvy nebo v rozporu
se smlouvou, uzavřenou mezi hráčem a tenisovým
klubem, popř. ČTS, na soutěžích, na něž se hráč při-
hlásil sám nebo byl svým tenisovým klubem, resp.
ČTS řádně přihlášen nebo nominován.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 1000,-

– zastavení závodní činnosti na dobu do 2 mě-
síců

2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje,
jestliže jednání podle odstavce (1) může vést k poško-
zení dobrého jména ČTS.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 20 000,-

– zastavení závodní činnosti na dobu od 2 do 10
měsíců

Článek 30
Ovlivňování výsledku zápasu a utkání

1) Za ovlivňování výsledku zápasu a utkání je považová-
no takové úmyslné jednání, které v rozporu se spor-
tovní etikou, ať přímo nebo nepřímo, vede k ovlivně-
ní výsledku soutěže v rozporu se sportovně technic-
kými předpisy.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 1000,- do Kč 10 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu
funkce na dobu od 3 do 10 měsíců

– zákaz hry na domácím hřišti
2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považová-

no jednání podle předchozího odstavce, které bylo
provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 60 000,- 

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu
funkce na dobu od 12 do 18 měsíců 

Článek 31
Inzultace

Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka
fyzickým násilím hráče, rozhodčího nebo diváka v sou-
vislosti se sportovní činností.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 100 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funkce
na dobu od 10 do 18 měsíců

– zákaz vstupu do tenisových areálů při konání
soutěží řízených složkami ČTS

Článek 32
Použití dopingových prostředků

Podle tohoto ustanovení je postihováno prokázané pou-
žití dopingových prostředků v souvislosti se sportovní
činností, přičemž se jedná o dopingový prostředek, jež je 
uveden v příslušném seznamu Směrnice pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu, kterou je ČTS vázán.
Trest: – trest dle ustanovení Směrnice pro kontrolu

a postih dopingu ve sportu

Článek 33
Hrubé porušení sportovní etiky

Podle tohoto ustanovení je postihováno jednání spočíva-
jící v zvlášť hrubém, příp. opakovaném porušení stanov
a sportovně technických předpisů nebo obecně platných
zásad sportovní etiky.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 100 000,-

– zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funkce
na dobu od 12 do 18 měsíců

Oddíl druhý

Disciplinární provinění tenisových klubů

Článek 34
Nezajištění dostatečné pořadatelské služby

1) Podle tohoto ustanovení jsou postihovány kluby,
pokud nezajištěním dostatečné pořadatelské služby
umožní na sportovních akcích schválených ČTS
a jeho nižšími organizačními složkami, nesportovní
chování diváků, včetně rodičů a doprovodu hráčů,
pokřikování na hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře
a jiné výtržnosti, které narušují klidný a nerušený
průběh sportovní akce.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 10 000,-

– zákaz hry na domácím hřišti při mistrovském
utkání

2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje,
jestliže jednání podle odstavce (1) může vést k vážné-
mu narušení soutěže nebo turnaje.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 100 000,-

– zákaz pořádání soutěží řízených ČTS a jeho
org. složkami až na dobu 36 měsíců

Článek 35
Falšování sportovně technických dokladů

Podle tohoto ustanovení jsou postihovány tenisové
kluby, pokud funkcionáři nebo členové tenisových klubů

zfalšují sportovně technické doklady (zejména registrač-
ní průkazy, soupisky, hrací plány)
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 100 000,-

– zákaz pořádání soutěží řízených ČTS a jeho org.
složkami až na dobu 36 měsíců

Článek 36
Opakované porušení ustanovení soutěžního řádu

Podle tohoto ustanovení jsou postihovány tenisové
kluby, pokud osoby oprávněné za ně jednat v souvislosti
s jednáním za tenisový klub opakovaně poruší ustanove-
ní stanov a sportovně technických předpisů.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 10 000,- do Kč 100 000,-

Článek 37
Nezajištění akcí uložených vyššími svazovými orgány

Podle tohoto ustanovení jsou postihovány tenisové
kluby, pokud nezajistí řádným způsobem průběh akce,
jejímž pořádáním byly ČTS nebo jeho organizačními
složkami pověřeny.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 100 000,

– zákaz pořádání soutěží až na dobu 36 měsíců

Článek 38
Maření výkonu rozhodnutí disciplinárního orgánu

Podle tohoto ustanovení jsou postihovány tenisové
kluby, pokud osoby oprávněné za ně svým jednáním
maří, či zmaří výkon rozhodnutí disciplinárního orgánu.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 100 000,-

Článek 39
Ovlivňování výsledku zápasu, utkání či soutěže

1) Podle tohoto ustanovení jsou postihovány tenisové
kluby, pokud osoby oprávněné za ně svým jednáním
v rozporu se sportovní etikou, ať přímo nebo nepří-
mo, ovlivní nebo se pokusí ovlivnit výsledek zápasu,
utkání či soutěže.
Trest: – peněžitá pokuta do Kč 50 000,-

2) Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považová-
no jednání podle předchozího odstavce, které bylo
provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty.
Trest: – peněžitá pokuta od Kč 50 000,- do Kč 100 000,-

ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ PŘED DISCIPLINÁRNÍ KOMISÍ

Článek 40
Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární komi-
se a jednotlivec, příp. kolektiv u něhož je předpoklad, že
se dopustil disciplinárního provinění.

Článek 41
Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za
to, že jsou oprávněné důvody pro předpoklad, že došlo
k disciplinárnímu provinění. Může tak učinit z vlastního
nebo z vnějšího podnětu. Disciplinární řízení zahájí dis-
ciplinární komise zasláním doporučeného dopisu účast-
níkům, ve kterém je informuje o zahájení disciplinární-
ho řízení.

Článek 42
Disciplinární řízení musí být zahájeno do l4 dnů poté, co
se disciplinární komise o disciplinárním provinění
dozvěděla, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku
dokonání disciplinárního provinění. V jiném případě
disciplinární komise řízení nezahájí.

Článek 43
Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení
náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti projedná-
vaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat
k projednání osoby, které mohou podat důležité infor-
mace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popř. další
důkazní materiály.

Článek 44
Při závažnějších proviněních a pokud o to požádá, musí
být provinilému dána možnost účastnit se projednávání
jeho disciplinárního provinění a vyjádřit se ke všem sku-
tečnostem, které jsou podkladem pro jednání a rozhodo-
vání disciplinárního orgánu. Pokud je to účelné, může
disciplinární komise k jednání přizvat i zástupce teniso-
vého klubu, jehož je provinilý členem.



Článek 45
Jestliže se provinilý na disciplinární řízení nedostaví, pře-
stože mu byla dána možnost účastnit se jednání, může
disciplinární orgán rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.
Projednává-li se provinění kolektivu, může disciplinární
orgán přizvat jen ty jeho členy, jejichž účast považuje za
důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení pří-
padu – tímto není dotčeno právo ostatních členů kolekti-
vu, účastnit se jednání na vlastní žádost.

Článek 46
Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné
okolnosti projednávaného případu, zejména k jakému
došlo disciplinárnímu provinění a kdo se ho dopustil,
rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Ukáže-li
se, že k disciplinárnímu provinění nedošlo, disciplinární
orgán řízení zastaví.

Článek 47
Disciplinární komise je usnášení schopná, pokud je pří-
tomna alespoň nadpoloviční většina členů. Komise rozho-
duje jednoduchou většinou hlasů přítomných členů, při-
čemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Článek 48
Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje písemnou
formou účastníkům, tenisovému klubu, jehož je provinilý
členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení discipli-
nárního řízení. Pokud je to účelné, může disciplinární
komise rozhodnutí i vhodným způsobem uveřejnit.

Článek 49
Rozhodnutí musí obsahovat výrok, jenž v případě ulože-
ní trestu musí obsahovat i termín, ve kterém bude trest
vykonán, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.

Článek 50
1) Proti rozhodnutí disciplinární komise je možné podat

odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného roz-
hodnutí a to doporučeným dopisem k odvolací komi-
si příslušného orgánu ČTS.

2) Odvolání musí být doloženo dokladem o zaplacení odvo-
lacího poplatku ve výši Kč 300,- (u kolektivů Kč 900,-)
na účet příslušného orgánu ČTS. Vyhoví-li odvolací
komise odvolání v plném rozsahu, odvolací poplatek
bude účastníku vrácen. V opačném případě odvolací
poplatek propadá ve prospěch příslušného orgánu ČTS.

3) Pro určení, zda bylo odvolání podáno včas, je rozhod-
né datum podání odvolání na poště. Po marném uply-
nutí odvolací lhůty je rozhodnutí pravomocné.

Článek 51
1) Disciplinární komise může i bez jednání vydat roz-

hodnutí ve zkráceném řízení bez slyšení účastníků,
jestliže má na základě jí známých okolností skutkový
stav za prokázaný.

2) Tímto rozhodnutím může disciplinární komise uložit
pouze následující tresty:

a) napomenutí
b) peněžitá pokuta do 1000,- Kč
c) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu

funkce až na 2 měsíce
3) Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci podat námitky

do 8 dnů od doručení rozhodnutí k tomu disciplinárnímu
orgánu, který rozhodnutí vydal. V ná-mitkách musí
účastník ve stručnosti uvést vše, co proti rozhodnutí
namítá. Po obdržení včas podaných námitek nařídí dis-
ciplinární komise jednání, na které přizve účastníka a je-
li to potřebné i další osoby a projedná případ v rozsahu
podaných námitek na základě ustanovení čl. 40 – čl. 50.

4) Po marném uplynutí lhůty pro podání námitek má
rozhodnutí ve zkráceném řízení účinky pravomocné-
ho rozhodnutí.

ČÁST TŘETÍ
ŘÍZENÍ PŘED ODVOLACÍ KOMISÍ

Článek 52
Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise může
podat pouze účastník řízení před disciplinární komisí,
jenž byl uznán vinným z disciplinárního provinění, jeho
zákonný zástupce, popř. tenisový klub, jehož je tento
účastník členem.

Článek 53
Poté co obdrží odvolací komise včas podané odvolání proti
rozhodnutí disciplinární komise s dokladem o zaplacení
odvolacího poplatku, vyžádá si od tohoto orgánu všechny
podklady, z nichž při svém rozhodování tento orgán vychá-
zel, spolu se stanoviskem k případu. Veškeré tyto podklady
je disciplinární komise povinna předat odvolací komisi do
15 dnů ode dne, kdy si je tato vyžádá.

Článek 54
Odvolací komise projedná odvolání nejpozději do
1 měsíce od obdržení odvolání. Odvolací orgán přezkou-
má postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu první
instance. Vychází přitom z podkladových materiálů dis-
ciplinárního řízení v první instanci. V případě potřeby je
doplní vlastním šetřením. Účastník disciplinárního říze-
ní má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání
svého případu před odvolacím orgánem.

Článek 55
Na základě provedeného řízení odvolací komise vydá
rozhodnutí, ve kterém:
– odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání

podáno opožděně, není doloženo dokladem o zaplace-
ní odvolacího poplatku nebo je podáno osobou, která
není k jeho podání oprávněna;

– potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první
instance, dojde-li k závěru, že rozhodnutí je odůvod-
něné a správné;

– změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instan-
ce, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest;

– zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instan-
ce, dojde-li k závěru, že v projednávaném případě
nedošlo k disciplinárnímu provinění, vrací se odvolací
poplatek.

Článek 56
Odvolací komise rozhoduje jednoduchou většinou hlasů
všech členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy komise.

Článek 57
Rozhodnutí odvolací komise se oznamuje písemnou for-
mou účastníkům, tenisovému klubu, jehož je provinilý
členem a příslušné disciplinární komisi. Pokud je to 
účelné, může odvolací komise rozhodnutí i vhodným
způsobem uveřejnit.

Článek 58
Rozhodnutí odvolací komise, kterým se potvrzuje, mění
nebo ruší rozhodnutí disciplinární komise, musí obsaho-
vat výrok, jenž v případě uložení trestu musí obsahovat
i termín, ve kterém bude trest vykonán a stručné zdů-
vodnění.

Článek 59
Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a může být

přezkoumáno jen formou mimořádné revize. Žádost o ni
se podává podle směrnic ČTS radě ČTS, která jediná je
na základě Stanov ČTS oprávněna tuto revizi provést.

ČÁST ČTVRTÁ
VÝKON ROZHODNUTÍ

Článek 60
Peněžitá pokuta se vykoná zaplacením na účet příslušného
orgánu ČTS do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, nejsou-
li v rozhodnutí stanoveny jiné termíny. V případě, že peně-
žité pokuty nebudou ve lhůtách zaplaceny, bude potresta-
ný subjekt sankcionován opakovaným ukládáním dalších
peněžitých pokut v rozmezí vždy 1 měsíce v minimální
výši 2000,- Kč a to až do zaplacení celkové výše všech
peněžitých pokut, případně zastavením závodní činnosti.

Článek 61
Zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce se
vykoná dle rozhodnutí jímž byly uloženy, přičemž regist-
rační průkazy potrestaných zůstanou po dobu výkonu
trestu v úschově příslušného disciplinárního orgánu.

Článek 62
Zákaz hry na domácím hřišti při mistrovském utkání
se vykoná tak, že utkání, jichž se zákaz týká, se ode-

hrají na náklady potrestaného tenisového klubu na
hřištích soupeře či jiného klubu ve vzdálenosti, která
je určena rozhodnutím disciplinární komise. Potresta-
ný klub je povinen hostujícímu klubu uhradit vícená-
klady na cestovné, spojené s cestováním na nové místo
utkání.

Článek 63
Vyloučení z řad ČTS bude vykonáno vyškrtnutím z pří-
slušného seznamu členů.

Článek 64
Po odpykání nejméně poloviny trestu, zastavení závodní
činnosti a zákazu výkonu funkce, může potrestaný požá-
dat o prominutí výkonu zbytku trestu. Žádost o promi-
nutí se podává u toho disciplinárního orgánu, který
o trestu rozhodl v posledním stupni. V případě, že dis-
ciplinární orgán žádosti o prominutí nevyhoví, může
potrestaný další žádost o prominutí podat nejdříve po
výkonu alespoň tří čtvrtin trestu.

ČÁST PÁTÁ
EVIDENCE DISCIPLINÁRNÍCH

PROVINĚNÍ

Článek 65
Disciplinární komise organizačních složek ČTS vedou
evidenci disciplinárních provinění, o nichž pravomocně
rozhodly.
Centrální evidenci udělených trestů vede sekretariát ČTS
a disciplinární komise obou stupňů jsou povinny sekre-
tariátu ČTS neprodleně oznámit udělené tresty.

Článek 66
V evidenci trestů jsou vedeny tyto údaje:
1. jméno, adresa a registrační číslo provinilého
2. příslušnost k tenisovému klubu
3. druh provinění, uložený trest
4. údaje o výkonu rozhodnutí
5. další potřebné údaje

Článek 67
Záznam o disciplinárním provinění se z evidence vyma-
že po uplynutí:
– 1 roku od právní moci rozhodnutí, kterým bylo ulože-

no, popř. potvrzeno napomenutí nebo ode dne, kdy
byla zaplacena uložená peněžitá pokuta nepřesahující
Kč 1000,- nebo ode dne, kdy byl řádně vykonán trest
zastavení závodní činnosti, resp. zákazu výkonu funk-
ce nepřesahující 14 dní;

– 2 let ode dne, kdy byla zaplacena uložená peněžitá
pokuta nepřesahující Kč 10 000,- nebo ode dne kdy byl
řádně vykonán trest zastavení závodní činnosti, resp.
zákazu výkonu funkce nepřesahující 2 měsíce nebo
ode dne právní moci rozhodnutí, kterým bylo uložen,
popř. potvrzen trest zákaz hry na domácím hřišti při
mistrovském utkání;

– 3 let ode dne, kdy byla zaplacena uložená peněžitá
pokuta přesahující Kč 10 000,- nebo ode dne, kdy byl
řádně vykonán trest zastavení závodní činnosti, resp.
zákazu výkonu funkce přesahující 2 měsíce. 

Článek 68
Po výmazu údajů dle předchozích ustanovení se na
osobu nebo klub, jejichž údaje byly vymazány, hledí jako
by nebyly trestány.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 69
Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí sekretariát
ČTS po konzultaci s určeným členem VV ČTS.

Článek 70
1) Toto úplné znění disciplinárního řádu bylo schváleno

radou ČTS dne 1. 4. 1995 s účinností ode dne 1. 4.
1995.

2) Dnem účinnosti tohoto úplného znění disciplinárního
řádu pozbývá účinnosti disciplinární řád ČTS ze dne
1. 1. 1994.

ČTS ŘÁDY A PRAVIDLAXXVIII


