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Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky, z. s. složená z předsedkyně Jiřiny Prokopové a 

členů Jaroslava Benáka, Jana Malce, Jana Sikory a Václava Soukupa rozhodla ve věci kárně obviněného 

rozhodčího, takto: 

I. Rozhodčí, je vinen, že dne anonymizováno jako rozhodčí utkání Krajského přeboru 

družstev II. třídy, sk. B, řízeného Jihomoravským šachovým svazem, řádně nezkontroloval 

předložené sestavy a připustil, aby družstvo hostů nastoupilo s jedním volným hráčem a 

třemi hosty, což následně vedlo k vyhlášení kontumačního výsledku na osmé šachovnici. 

II. Rozhodčímu se ukládá trest napomenutí. 

 

Odůvodnění 

 

I. Skutkové okolnosti 

 

1. Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky, z. s. (dále jen „Komise“) při zjišťování 

skutkového stavu vycházela ze sdělení předsedkyně Sportovně technické komise 

Jihomoravského šachového svazu, písemného vyjádření kárně obviněného a z veřejně 

dostupných údajů v databázi na webových stránkách chess.cz. Získané důkazy hodnotila 

jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a dospěla k následujícímu skutkovému stavu. 

2. Z údajů v databázi přístupné na webových stránkách chess.cz má Komise za prokázané, že 

v Krajském přeboru družstev II. třídy, sk. B, řízeném Jihomoravským šachovým svazem, dne 

anonymizováno k utkání anonymizováno za družstvo hostů nastoupil jeden volný hráč a tři 

hosté, což (v soutěži hrané na osmi šachovnicích) vedlo k vyhlášení kontumačního výsledku na 

osmé šachovnici. 

3. Z písemného vyjádření kárně obviněného i ze zprávy vedoucího soutěže má Komise za 

prokázané, že kárně obviněný byl rozhodčím předmětného utkání. 

4. Z písemného vyjádření kárně obviněného má Komise za prokázané, že v sestavě družstva hostů 

byli hráči uvedeni tak, jak je uvedeno ve zprávě vedoucího soutěže, a že rozhodčí tuto sestavu 

před zahájením utkání řádně nezkontroloval, v důsledku čehož nezjistil, že v tomto složení 

družstvo nesmí k utkání nastoupit. 

 

II. Pravomoc a příslušnost komise 

 

5. Kárně obviněný je rozhodčím druhé třídy. 

6. K opomenutí, jež je předmětem tohoto řízení došlo v prosinci 2019, tedy před účinností 

Statutu rozhodčích ŠSČR schváleného Výkonným výborem ŠSČR dne 19. 11. 2019. Při řízení 

Komise vychází ze Statutu rozhodčích účinného od 1. 1. 2020, neboť se na situaci nevztahuje 

žádné přechodné ustanovení, které by odůvodňovalo použití dříve platných předpisů. Nadto 

má Komise za to, že nově účinný Statut rozhodčích je pro kárně obviněného příznivější, neboť 

výslovně upravuje možnost obdobné jednání vyřešit kárným příkazem, jímž se uloží trest 

napomenutí, čímž poskytuje vodítko k uložení sankce. 

7. Ke kárnému řízení je nově příslušná pouze Komise. I v případě, že by s kárně obviněným bylo 

ještě v roce 2019 zahájeno kárné řízení, převzala by Komise toto řízení dle čl. 14 odst. 2 Statutu 

rozhodčích ŠSČR. 

8. Komise má proto pravomoc i příslušnost vést kárné řízení s kárně obviněným. 

 



III. Právní hodnocení skutkového stavu 

 

9. Primární odpovědnost za správnost předkládaných sestav nesou kapitáni družstev a družstva 

se nemohou vyhnout kontumačnímu výsledku a případné další sankci (např. pokutě podle 

pravidel dané soutěže) poukazem na to, že rozhodčí sestavu řádně nezkontroloval a připustil 

zahájení utkání s takovou sestavou. 

10. Podle čl. 2.5.1 Soutěžního řádu ŠSČR rozhodčí zodpovídá „za to, aby průběh soutěže, resp. 

utkání, byl v souladu se všemi sportovně technickými dokumenty.“ 

11. Dále dle čl. 2.5.6 Soutěžního řádu ŠSČR „před zahájením utkání družstev rozhodčí zkontroluje 

sestavy obou družstev. Při kontrole vychází rozhodčí zejména ze soupisek družstev. Posuzuje 

se, zda jsou splněny veškeré náležitosti, které SŘ pro sestavu předepisuje.“ 

12. Z citovaných ustanovení plyne, že rozhodčí nesmí zahájit utkání, o němž ví, že neproběhne v 

souladu se sportovně technickými dokumenty. Proto by měl rozhodčí podniknout veškeré 

možné kroky směřující k tomu, aby předešel tomu, že řídící orgán bude muset vyhlašovat 

kontumační výsledek z důvodu nesplnění některé formální podmínky. 

13. Za správný pokládá komise postup, kdy rozhodčí opisuje ze sestavy jména do zápisu o utkání, 

přičemž kontroluje pořadí hráčů podle soupisky a zároveň si do zápisu činí poznámky o tom, 

kdo z hráčů je host, volný hráč nebo cizinec. Zjistí-li rozhodčí jakoukoliv závadu, vyzve kapitána, 

který sestavu předložil, k nápravě. 

14. Alternativně je možno si též předem vytisknout soupisky obou družstev a kontrolu provést tak, 

že rozhodčí v soupiskách označí, kteří hráči k utkání nastoupí. Díky tomu má rozhodčí okamžitě 

přehled, zda pořadí hráčů odpovídá soupisce, i kteří hráči jsou hosté, volní hráči či cizinci. 

15. V posuzovaném případě rozhodčí sestavu nezkontroloval dostatečně, v důsledku čehož 

připustil, aby jedno z družstev odehrálo utkání v sestavě, která neodpovídá Soutěžnímu řádu 

ŠSČR. 

16. Posuzované jednání, jež mělo za následek vyhlášení kontumačního výsledku, hodnotí Komise 

jako závažné porušení sportovně technických dokumentů, a tudíž jako kárné provinění dle čl. 

11 odst. 1 Statutu rozhodčích ŠSČR. 

 

IV. Výrok o trestu 

 

17. Při svém rozhodování o trestu Komise vycházela z toho, že kárně obviněný účinně 

spolupracoval při objasnění celé záležitosti a jeho pochybení nebylo vedeno úmyslem ovlivnit 

průběh či výsledek utkání. Rovněž Komise přihlédla k čl. 12 odst. 2 Statutu rozhodčích, podle 

něhož je namístě za obdobné jednání, jakého se dopustil kárně obviněný, uložit trest 

napomenutí. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může obviněný podat odvolání k Výkonnému výboru ŠSČR. Odvolání je nutno 

podat písemně do 16 dnů ode dne oznámení či doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává 

odvolacímu orgánu a v opise se zasílá orgánu, který rozhodnutí vydal. 

 

V Praze 23. března 2020 

Jiřina Prokopová, předsedkyně KR ŠSČR 


