
 

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD  
České asociace cheerleaders, z.s. 

 

I. Působnost disciplinárního řádu 

1. Disciplinární řád České asociace cheerleaders, z.s., zastřešující organizace a národní 
sportovní autorita pro sportovní odvětví cheerleading (dále jen „ČACH“), upravuje definici 
přestupku (disciplinárního provinění) jednotlivců, skupiny jednotlivců (kolektiv)  
nebo kolektivního člena ČACH (klub), postup disciplinárních orgánů (dále jen „DO“)  
při zjišťování a projednávání přestupků, průběh disciplinárního řízení a dále stanoví druhy 
sankcí, které mohou být uděleny za tyto přestupky. Dále řeší sporné případy proti 
pravidlům, stížnosti jednotlivců nebo klubů zaslaných Prezidiu ČACH písemnou formou. 
 

II. Obecná definice přestupku 

1. Přestupkem podle disciplinárního řádu je úmyslně zaviněné porušení povinností 
vyplývajících ze stanov a dalších vnitřních předpisů (řádů, směrnic apod.) či jednání 
v rozporu s nimi, porušení pravidel cheerleadingu (zejména Stanov ČACH), porušení zásad 
slušnosti a sportovního disciplinovaného chování, dobrých mravů, sportovního ducha 
„fairplay“ a jiné jednání narušující jak bezpečnost sportu,  
tak znevažující či poškozující dobré jméno a pověst ČACH a cheerleadingu v očích 
veřejnosti, a to jak při všech formách aktivit zastřešených ČACH (soutěže, zahraniční akce 
apod.) tak mimo ně. Dle Stanov ČACH jsou všichni členové ČACH zavázáni tyto stanovy  
a další závazné předpisy a pokyny vydávané v rámci ČACH respektovat.  

2. Přestupku se může dopustit jak jednotlivec (evidovaný člen ČACH, individuální člen ČACH, 
držitel licence ČACH, trenér, porotce, funkcionář, aj.), skupina jednotlivců tak kolektivní 
člen ČACH (klub). 

3. Zvláštním případem sporu mezi členy jsou dopingové přestupky. Antidopingový výbor ČR 
(dále jen ADV) je v tomto případě považován za člena, který podal podnět k zahájení 
disciplinárního řízení a řízení se řídí pravidly uvedenými ve zvláštním bodě  
XV. Antidopingová pravidla. 

 

III. Sankce 

1. Za přestupek podle tohoto disciplinárního řádu lze uložit tyto sankce:  

 napomenutí, 

 důtka, 

 veřejná důtka, 

 odebrání trenérské licence, 

 zastavení činnosti, 

 zákaz výkonu funkce, 

 vyloučení jednotlivce/kolektivu, 

 zrušení klubového členství v ČACH. 



 

 

 
 

2. Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Vyslovuje se v případě méně závažného 
provinění, zejména jde-li o první provinění. Viníkem je uhrazen administrativní poplatek 
200 Kč. 

3. Důtka je důraznější formou trestu. Ukládá se za závažnější provinění jednotlivce  
nebo v případech závažnějšího provinění kolektivu. Viníkem je uhrazen administrativní 
poplatek 500 Kč.  

4. Veřejná důtka je důraznou formou trestu. Po nabytí právní moci rozhodnutí disciplinárního 
orgánu se vhodným způsobem uveřejní s podrobným popisem události, uvedením 
provinilce či provinivšího se kolektivu a odůvodnění rozhodnutí. Formou zveřejnění může 
být zejména: 
a) zveřejnění na webu ČACH společně s veřejnou omluvou viníka, 
b) zveřejnění v newsletteru ČACH. 
Viníkem je uhrazen administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč - 5 000 Kč. 

5. O odebrání trenérské licence je rozhodnuto v případě prokázání hrubého jednání. 
Jednotlivec zároveň nesmí provozovat trenérskou činnost (asistent trenéra, pomocník, 
dobrovolník) v registrovaném klubu ČACH po dobu 1-12 měsíců. Viníkem je uhrazen 
administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

6. Zastavení činnosti jednotlivce i kolektivu je možné na dobu na dobu 1-24 měsíců. Provinilci 
jsou po dobu výkonu tohoto trestu vyloučeni ze všech domácích i zahraničních 
organizovaných akcí (soutěže ČACH, Česká národní cheer liga, vzdělávací akce ČACH, aj.). 
Trest zastavení činnosti lze vzhledem k okolnostem případu uložit také jen pro případ 
účasti v české reprezentaci a mezinárodních sportovních styků. Trest zastavení činnosti lze 
také uložit v případě započatého či probíhajícího trestního stíhání související s jejich 
činností v ČACH.  Viníkem je uhrazen administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

7. Zákaz výkonu funkce lze uložit na dobu 1-12 měsíců. Tento trest lze uložit voleným 
funkcionářům všech organizačních složek svazu, jakož i trenérům, porotcům a jiným 
osobám, které jsou pověřeny obdobnou činností v pracovních komisích a skupinách ČACH. 
Trest zákazu výkonu funkce lze uložit volenému funkcionáři jen v případě, je-li ze své 
funkce řádným způsobem odvolán. Po dobu výkonu tohoto trestu nemůže být do obdobné 
funkce zvolen.  

8. Vyloučit z ČACH (tzv. zrušit členství) lze ty jednotlivce, kteří se dopustili zvlášť závažného 
provinění, které je neslučitelné s členstvím v ČACH, zejména pak prokázané trestné 
činnosti. Provinilci, který byl pravomocně z ČACH vyloučen, je odebrán členský průkaz  
a další licence. K opětovnému přijetí vyloučeného provinilce za člena ČACH může dojít  
až po uplynutí jednoho roku a po předchozím souhlasu orgánu, který jej z ČACH vyloučil. 
Viníkem je uhrazen administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

9. Pokud v provedeném řízení DO zjistí, že porušení Stanov ČACH či jiný přestupek členským 
klubem nebo oficiálním zástupcem klubu je takového rázu, že nelze považovat  
za adekvátní žádný z trestů zmíněný výše, může společně s výrokem o trestu jednání 
uzavřít návrhem na zrušení členství v ČACH. Tento návrh na zrušení členství předá Prezidiu 
ČACH, který jej dále předloží na nejbližší Valné hromadě ČACH v souladu se Stanovami 
ČACH. Do doby rozhodnutí VH je klub stále členem. Viníkem je uhrazen administrativní 
poplatek ve výši 1 000 Kč. 

 



 

 

 

10.  Za jeden přestupek lze uložit pouze jeden druh sankce s tím, že případná náhrada vzniklé 
škody se nepovažuje za uložení sankce. Výši částky případné náhrady škody stanovuje 
Disciplinární komise. Náhrada škody v případě dopingového přestupku ustanovuje bod  
XV. Antidopingová pravidla. Společně se sankcí může DK také uložit navíc peněžitou 
pokutu, o jejíž výši rozhoduje DK v souladu se závažností provinění. 

11. Jednotlivec nebo klub, který byl shledán vinným složí administrativní poplatek ve výši  
1 000 Kč za Rozhodnutí DK. Administrativní poplatky, peněžité pokuty jsou skládány  
na účet ČACH1). Splatnost administrativního poplatku je splatná vždy 14 dní ode dne zaslání 
příjemci, splatnost peněžité pokuty je vždy 14 dní ode dne vydání rozhodnutí.  Zvláštním 
případem jsou dopingové přestupky, viz bod Antidopingová pravidla. 

12. DO může rozhodnout o podmíněném odkladu trestu (zkušební doba) nebo od něho 
upustit, jestliže DO shledá v rámci provedeného řízení skutečnosti, které by takový postup 
odůvodňovaly. Přihlíží se zejména k tomu, zda předchozí chování provinilců a okolnosti 
případu odůvodňují závěr, že výchovný účel trestu bude dosažen i jeho pohrůžkou. Odklad 
nesmí být kratší než 6 a delší než 48 měsíců od data rozhodnutí DO. Pokud se provinilci  
ve zkušební době dopustí jednání, za které bude uložena veřejná důtka, peněžitá pokuta 
nad polovinu stanovené sazby, zastavení činnosti a u jednotlivců i zákaz výkonu funkce, 
podmíněně uložený trest se vykoná vedle trestu nově uloženého, přičemž celková výměra 
takto vykonávaného trestu nesmí přesáhnout maximální možnou výměru trestu. Odklad 
trestu se netýká přestupků proti dopingu. 

 

IV. Polehčující a přitěžující okolnosti 

1. Jako k polehčující okolnosti se přihlédne k tomu, že provinilec byl k činu vyprovokován, 
doposud proti němu nebylo vedeno žádné disciplinární řízení, dobrovolně nahradil škodu, 
kterou způsobil, svého jednání upřímně lituje. 

2. Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne k tomu, že provinilec se choval zvlášť hrubým 
způsobem, byl v poslední době disciplinárně trestán nebo byly na jeho osobu opakovaně 
registrovány stížnosti. 

 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH 

V. Příslušnost disciplinárního orgánu 

1. Disciplinární orgán sestává ze dvou složek: Disciplinární komise a odvolacího orgánu. 

2. Disciplinární přestupek projednává a rozhoduje o něm disciplinární komise (dále jen 

“DK”). 

3.  O odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise rozhoduje Prezidium ČACH jakožto 

odvolací orgán.  

4. Prezidium ČACH jakožto statutární orgán si vyhrazuje pravomocně prošetřit rozhodnutí DK 
o přestupku a případně samo zahájit odvolací řízení. 

 

——————————————————————————————————————— 
1) účet čach: 2500357400/2010, VS: přidělené číslo řízení 



 

 

 

VI. Disciplinární komise 

1. Disciplinární komise má 3 členy. Předsedu a její členy jmenuje a odvolává Prezidium ČACH. 
Člen Komise musí být členem České asociace cheerleaders a musí splňovat podmínku,  
že s ním před jeho jmenováním nebylo nikdy vedeno disciplinární řízení. Její mandát trvá 
obvykle 3 roky s tím, že její mandát zaniká jmenováním nové Komise. Projednávání 
přestupku se musí zúčastnit všichni 3 členové komise, kteří podnět k zahájení 
disciplinárního řízení (dále jen “podnět”) v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto řádu 
projednají a vydají rozhodnutí. O návrhu rozhodnutí komise hlasuje. Pro přijetí usnesení je 
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise. 

 

VII. Zahájení řízení 

1. Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné 
důvody; může tak učinit z vlastního nebo jiného podnětu. 

2. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení může být zejména: 

 sportovně-technický doklad (zápis, záznam ze soutěže), 

 podnět orgánu pořádajícího soutěž nebo jiného orgánu soutěže zaslaný 
Disciplinární komisi na e-mail disciplinarnikomise@cach.cz, 

 podnět řádného člena ČACH jakožto jednotlivce nebo klubu zaslaný Disciplinární 
komisi na e-mail disciplinarnikomise@cach.cz, 

 oznámení výsledku dopingové kontroly. 

Podání podnětu řádným členem ČACH Disciplinární komisi je spojeno se složením 

administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč. Tento poplatek se nevztahuje na podání podnětu 

statutárním orgánem ČACH. Poplatek je účastníkovi řízení vrácen v případě, že disciplinární 

orgán shledá jeho stížnost oprávněnou.  

3. Disciplinární řízení nelze zahájit, uplynula-li od spáchání přestupku doba delší než 6 měsíců 
(tzv. promlčecí lhůta).  Není-li datum přestupku zřejmé, může DK jednat nejdéle  
do 3 měsíců od data, kdy byl doručen DK podnět k zahájení disciplinárního řízení. Promlčení 
lhůta se netýká přestupků proti dopingu.  

 

VIII. Účastníci disciplinárního řízení 

1. Účastníkem řízení je jednotlivec nebo klub, jehož přestupek se projednává; obviněný  
ze spáchání přestupku má právo se zúčastnit jednání DO a vyjádřit se ke všem 
skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a ke všem okolnostem projednávaného 
případu; jestliže tohoto práva prokazatelně nevyužije, může DO projednat přestupek  
a uložit trest bez jeho účasti. Termín jednání disciplinárního orgánu a stanovuje předseda 
disciplinární komise a tento termín je závazný jak pro členy DO, tak i pro strany 
projednávání. V případě přestupku jednotlivce bude kontaktován také jeho mateřský klub, 
který je povinen se k přestupku vyjádřit do 7 dnů od doručení podnětu do datové schránky 
klubu a/nebo e-mailu. V případě, že obviněný ze spáchání přestupku je mladistvý, bude  
v závažných případech o jednání disciplinárního orgánu vyrozuměn jeho zákonný zástupce 
(v působnosti DO). 
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2. Strany projednávání se jednání DO zúčastňují na vlastní náklady. DO je oprávněn 
vyslechnout svědky. Všichni členové ČACH jsou zavázáni poskytovat v rámci svých možností 
součinnost při objasňování předmětu jednání DO a pravdivě ji informovat o všech 
skutečnostech, které mohou být významné pro posouzení věci. Pokud se svědek z vážných 
příčin nemůže k jednání dostavit, lze pro disciplinární řízení brát v úvahu i jeho 
místopřísežné písemné prohlášení zaslané Disciplinární komisi e-mailem  
na disciplinarnikomise@cach.cz. Pokud DO zjistí, že svědek úmyslně nevypovídal pravdu, 
předvolá jej jako osobu, jejíž jednání bude předmětem řízení. 
 

IX. Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 

1. V průběhu disciplinárního řízení je nutno přihlížet 

    a) k osobě provinilce, 
    b) k míře zavinění, 
    c) k okolnostem spáchání činu, 
    d) k jeho následkům, 
    e) ke způsobu spáchání činu, 
    f) k úmyslu zavinění. 
 

2. Polehčující okolností je: 
    a) řádný předchozí život provinilce, 
    b) doznání a lítost, 
    c) dobrovolné odstranění následku svého jednání, 
    d) spolupráce při objasňování svého provinění, 
    e) oznámení provinění ze strany provinilce. 
 

3. Přitěžující okolností je: 
    a) bezohlednost a hrubost, 
    b) zneužití funkce, 
    c) svedení jiné osoby k provinění, 
    d) větší počet provinění, 
    e) opětovné provinění do jednoho roku od předchozího potrestání. 
 

5. Délka trestu se stanoví údajem o jeho počátku a konci ve výroku rozhodnutí. 
 

X. Zastavení disciplinárního řízení 

1. Disciplinární orgán řízení zastaví, jestliže: 

● bylo prokázáno, že k disciplinárnímu přestupku nedošlo, 
● nelze-li prokázat, že přestupek spáchal ten, proti němuž je vedeno řízení, 
● vedení dále není z objektivních důvodů možné (rozhoduje DO), 
● ten, proti němuž je vedeno řízení, zemřel. 

 



 

 

 

XI. Rozhodnutí disciplinárního orgánu 

1. Po objasnění všech podstatných okolností případu, vydá disciplinární orgán rozhodnutí. 
2. Rozhodnutí disciplinárního orgánu je písemné a obsahuje nejméně tyto náležitosti  

(viz Příloha 1): 

 označení disciplinárního orgánu, který rozhodoval, 

 označení obviněného z přestupku, 

 den a místo rozhodnutí, 

 výrok o spáchání disciplinárního přestupku a uložení trestu s odkazem na příslušná 

ustanovení disciplinárního řádu, podle kterých bylo rozhodováno; případně stanovení 
počátku trestu, 

 odůvodnění, 

 poučení o možnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek. 

Tento dokument musí být podepsán předsedou Disciplinární komise, který odpovídá  
za správnost a úplnost tohoto dokladu. 

3. Disciplinární orgán může ve výroku rozhodnutí stanovit, že se upouští od potrestání, má-li 
za to, že již průběhem řízení bylo dosaženo splnění výchovného účelu a že s ohledem  
na osobu obviněného z přestupku a povahu přestupku není uložení trestu třeba.  

4. Osoba či subjekt, podrobená disciplinárnímu trestu podle bodu III.1 tohoto řádu má  
po uplynutí poloviny trestu právo požádat disciplinární komisi o prominutí jeho zbytku. 
Tento postup nelze aplikovat při výkonu trestu podmíněně odloženého dle bodu III.12 
tohoto řádu. 
 

XII. Opravný prostředek 

1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinární komise je odvolání u Prezidia ČACH. 
2. Opravný prostředek má odkladný účinek na Rozhodnutí DK. 

 

XIII. Osoby oprávněné podat odvolání 

1. Podat odvolání je oprávněn obviněný z přestupku a to ve lhůtě 7 dní od doručení 
rozhodnutí disciplinárního orgánu e-mailem nebo datovou schránkou. Odvolání se zasílá  
e-mailem na cach@cach.cz v případě jednotlivce, datovou schránkou ČACH v případě 
klubu. Odvolání může podat také mateřský klub obviněného či jednotlivec/klub, který podal 
podnět k zahájení řízení. Zvláštním případem jsou dopingové přestupky, viz bod 
Antidopingová pravidla.  

2. Odvolání je spojeno se složením administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč. Poplatek musí 
být uhrazen na účet ČACH1) před odesláním emailu a potvrzení o platbě musí být přílohou 
e-mailu, ve kterém je odvolání podáno. V případě, že Odvolací orgán rozhodne ve prospěch 
viníka (trest bude zrušen či snížen), bude odvolací poplatek vrácen na účet, ze kterého byl 
zaplacen. V případě, že Odvolací orgán nerozhodne ve prospěch viníka (trest nebude 
snížen), odvolací poplatek propadne. Pokud dojde k odvolání, viník neplatí žádný peněžitý 
trest ani administrativní poplatek nařízené tímto rozhodnutím! 
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XIV. Rozhodnutí odvolacího orgánu 

1. Odvolací orgán odvolání zamítne, pokud bylo podáno opožděně nebo neoprávněnou 
osobou. 

2. Odvolací orgán odvolání také zamítne v případě, že shledá, že není důvodné. 
3. Odvolací orgán rozhodnutí orgánu prvního stupně zruší a věc mu vrátí k dalšímu projednání 

nebo sám ve věci rozhodne. 
4. O odvolání rozhodne odvolací orgán bez zbytečného odkladu. 

 

XV. Antidopingová pravidla 

1. ČACH se zavazuje k dodržování antidopingových pravidel uvedených ve Směrnici pro 
kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (dále jen antidopingové směrnici) vydané ADV2). 
Členové ČACH jsou povinni seznámit se s právy a povinnostmi, které jsou uvedeny  
v antidopingové směrnici a řídit se jí. Veškeré materiály týkající se boje proti dopingu jsou 
dostupné na internetových stránkách ADV.  

2. Dopingového přestupku se dopustí ten, kdo poruší pravidla uvedená v antidopingové 
směrnici. Při porušení těchto pravidel a stanovení trestu se postupuje v souladu  
s ustanoveními antidopingové směrnice.  

3. Řízení o dopingových přestupcích vyvolá Podnět ADV.  
4. První řízení vede DK. Před svým rozhodnutím si vyžádá stanovisko ADV s návrhem trestu  

a toto stanovisko vezme DK co možná nejvíce v potaz při vydání rozhodnutí. Není-li 
konkrétně uvedeno jinak, platí pro řízení o dopingových přestupcích obecná pravidla  
pro řízení. S vydáním rozhodnutí je spojen administrativní poplatek 1 000 Kč.   

5. Proti rozhodnutí DK se nelze odvolat.  
6. Důsledky a sankce pro kluby, resp. týmy a jednotlivce v případě pozitivního dopingového 

nálezu sportovců, resp. porušení antidopingových pravidel: 

 V případě porušení antidopingových pravidel je vždy postihován konkrétní 
sportovec, u kterého byly testy provedeny. Jednotlivci lze za pozitivní dopingový 
nález udělit sankci, o jejíž výši rozhodne DK, nikoliv peněžitou pokutu.  

 Výjimkou je pozitivní dopingový nález reprezentanta České republiky. Ten je 
povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou ČACH v souvislosti s postihem 
uplatněným dle článku 12 antidopingové směrnice3), tzn. nahradit ušlý příjem  
ze státní dotace (ČACH může být postižen ADV snížením státních dotací NSA). 

 Pokutu lze jednotlivci uložit pouze v případě přestupků, které s antidopingovými 
pravidly nepřímo souvisí (například neoprávněné nastoupení sportovce). Tyto 
přestupky však nevyplývají z antidopingové směrnice a nejde o porušení 
antidopingových pravidel. Tyto přestupky se trestají podle obecných zásad 
uvedených v SŘ, kde jsou uvedeny i případné tresty pro kluby, resp. týmy,  
které mohou souviset s porušením antidopingových pravidel. 

 
 
 
 
——————————————————————————————————————— 

2) https://www.antidoping.cz/cs/smernice-pro-kontrolu-a-postih-dopingu-ve-sportu-v-ceske-republice. 
3) Postih je specifikován v dotačních programech NSA určených svazům (V souladu s § 6b odst. 2 zákona o podpoře sportu). 

https://www.antidoping.cz/sites/default/files/pdffiles/Sme%CC%8Crnice%20FINAL%202022_platnost%20od%201.9.2022.pdf
https://www.antidoping.cz/sites/default/files/pdffiles/Sme%CC%8Crnice%20FINAL%202022_platnost%20od%201.9.2022.pdf
https://www.antidoping.cz/cs/smernice-pro-kontrolu-a-postih-dopingu-ve-sportu-v-ceske-republice


 

 

 
 

 Pokud je sportovci udělena sankce “zastavení činnosti” za pozitivní dopingový nález 
v jakémkoliv jiném sportu, platí tato stopka i pro soutěže ČACH. ČACH není povinna 
požadovat po členech ČACH jakékoliv „osvědčení o beztrestnosti“. Dodržování 
antidopingové směrnice je odpovědností každého jednotlivce. 

 
 

XVI. Doručování písemností týkajících se disciplinárního řízení 

1. Písemnosti týkající se disciplinárního řízení (zejména oznámení o zahájení disciplinárního 
řízení, oznámení o termínu konání jednání před disciplinárním orgánem, rozhodnutí 
disciplinárního orgánu) doručuje jednotlivci e-mailem a klubu datovou schránku  
a e-mailem. Rozhodnutí DO je zasláno nejpozději do 30 dnů od ukončení projednávání.  
V případě řízení s jednotlivcem nebo skupinou jednotlivců se tyto písemnosti zasílají také 
jeho mateřskému klubu e-mailem a datovou schránkou.  

2. O rozhodnutí je informováno také Prezidium ČACH elektronickou cestou (e-mailem  
na cach@cach.cz). 

3. V případě udělení trestu klubu, je jeho povinností případně informovat dotčené členy 
klubu.  

 

XVII. Evidence Rozhodnutí disciplinárního řízení 

1. Disciplinární orgán vede evidenci Rozhodnutí disciplinárního řízení a uložených sankcí. 
Rozhodnutí budou vyvěšena na web ČACH a písemně budou uložena v kanceláři ČACH. 

2. Evidence obsahuje tyto náležitosti: 

 označení potrestaného, 

 označení trestu odkazem na ustanovení disciplinárního řádu, 

 údaj o délce nebo výši trestu. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Všechny strany zúčastněné v disciplinárním řízení jsou oprávněny podat Prezidiu ČACH 
stížnost na její postup, nebo odvolání proti jejímu rozhodnutí. Prezidium ČACH rozhodne  
o případném doplnění důkazního materiálu a novém projednávání. V případě porušení 
příslušných ustanovení závazných dokumentů ČACH může každá ze stran zúčastněných  
v řízení podat podnět Kontrolní komisi ČACH.  

 

Tento disciplinární řád je účinný od 15. 9. 2022. 

 

 

Marie Cerhová v. r. 
viceprezidentka ČACH 

mailto:cach@cach.cz

