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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 PŮSOBNOST DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU
1.1.1 Podle tohoto Disciplinárního řádu ČNS (dále jen DŘ) se projednávají všechna disciplinární
provinění v ČNS, tj. všechna provinění účastníků soutěží ČNS. Tresty uložené disciplinárními
orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro všechny soutěže organizované v rámci ČNS.
1.1.2 Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou a účastí na
mezinárodních akcích, tj. zejména při zájezdech a soustředěních reprezentace ČR či účasti oddílů
reprezentujících ČR na akcích pořádaných mezinárodními asociacemi nebo zahraničními oddíly.
Provinění v soutěžích MS, ME, PMEZ disciplinární orgán s provinilcem projedná bez uložení
dalšího trestu.
1.1.3 Registrovaní hráči a funkcionáři s licencí rozhodčího a delegáta nesou odpovědnost za své činy i
mimo utkání, k nimž jsou nominováni či delegováni. Mohou být proto postiženi podle tohoto DŘ i
tehdy, jestliže se dopustili závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře
nezúčastněné za podmínky, že se provinění dopustili při soutěžích ČNS.
1.1.4 Pokud to tento DŘ stanoví, odpovídají kluby, oddíly a družstva (dále jen oddíl) za disciplinární
provinění, jichž se dopustí jejich členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které pověřily
vykonáváním funkcí nebo činností při soutěžích ČNS.
1.1.5 Tento DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů nebo příslušníků oddíl, kterých se dopustili
porušením jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a postih je v pravomoci orgánů oddílu podle
stanov či jiných předpisů těchto klubů.
1.1.6 Zásady průběhu disciplinárního řízení se vztahují na všechna řízení a rozhodování, v nichž orgány
svazu rozhodují o právech členů svazu nebo členů oddílů podle Stanov a jiných vnitřních předpisů
svazu.
1.2 DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A JEJICH DRUHY
1.2.1 Disciplinárními proviněními jsou činy jednotlivců, kterými porušili své povinnosti dané stanovami,
řády, předpisy a rozhodnutími ČNS, jestliže k postihu takových případů nejsou určeny nebo
nepostačují jiné prostředky. Disciplinárními proviněními jsou rovněž závažná porušení pořádku v
soutěžích jednotlivci, za které nesou disciplinární odpovědnost jejich kolektivy
1.2.2 Druhy disciplinárních provinění:
a) porušení stanov, řádů a předpisů ČNS, jakož i rozhodnutí jeho orgánů
b) provinění související s účastí v soutěžích ČNS organizovaných řídícími orgány ČNS (KNS,
RNS), včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích
c) provinění znevažující jméno ČNS, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží.
Znaky disciplinárních provinění jsou zejména uvedeny v příkladech trestů., které jsou nedílnou
přílohou tohoto disciplinárního řádu.
1.3 POPLATEK Z DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ (PODÁNÍ NÁMĚTU K PROJEDNÁNÍ)
1.3.1 Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady
disciplinárního řízení formou poplatku. Výše poplatku je určena Směrnicí pro hospodaření ČNS.
1.3.2 Příslušný poplatek musí být zaplacen při:
a) Disciplinárním řízení zahájeným z podnětu člena ČNS před podáním podnětu. Doklad o
zaplacení musí být disciplinárnímu orgánu předložen před zahájením jednání. Není-li doklad
předložen, disciplinární orgán případ neprojedná. Nebude-li doklad předložen do 14 dnů,
bude případ projednán s vyvozením disciplinárních opatření vůči klubu, který za úhradu
poplatku odpovídá.
b) Disciplinárním řízení zahájeným z popudu orgánu ČNS dle ustanovení DŘ týkajícího se
peněžité pokuty.
1
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DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

2.1 DRUHY DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ
2.1.1 V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
a) peněžitá pokuta
b) zastavení závodní činnosti
c) zákaz výkonu funkce
2.1.2 V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:
a) peněžitá pokuta
b) uzavření hřiště
c) kontumace a zastavení závodní činnosti
d) vyloučení ze soutěže
e) vyloučení z ČNS
2.2 PENĚŽITÁ POKUTA
2.2.1 Jednotlivcům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000 Kč.
2.2.2 Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu pětinásobku startovného u dlouhodobých soutěží a 5.000 Kč
u jednorázových soutěží.
2.2.3 Maximální hranice pokut je stanovena pro jednotlivé porušení předpisů a může v součtu za hrací rok
činit částku vyšší.
2.2.4 Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí
oznámeno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí
být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty jednotlivců nese
odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem nebo příslušníkem. Nebude-li stanovená lhůta pro
úhradu pokuty dodržena, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření.
2.2.5 Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. O jejím
případném vrácení rozhodne odvolací orgán.
2.2.6 Trest peněžité pokuty družstvům lze uložit ve zjednodušeném řízení bez účasti provinilého družstva.
2.3 KONTUMACE A ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI
2.3.1 Trest kontumace utkání se ukládá zejména za porušení ustanovení Soutěžního řádu (dále jen SŘ) či
Rozpisu soutěží.
2.3.2 Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý
počet soutěžních utkání.
2.3.3 Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v průběhu soutěžního období a nesmí
převyšovat dvanáct utkání.
2.3.4 Trest na časové období lze uložit nejvýše na osmnáct měsíců.
2.3.5 Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v dlouhodobých ani jednorázových
soutěžích ČNS, může však startovat v době trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních.
Dobou trestu se rozumí stanovený počet soutěžních utkání v soutěži, ve které byl trest uložen.
2.3.6 Není-li trest na časové období delší než šest měsíců, může být disciplinárním orgánem přerušen tak,
aby byl vykonán v soutěžním období. Může-li hráč startovat za více družstev, nesmí po dobu trestu
na časové období startovat za žádné družstvo.
2.3.7 Výkon trestu zastavení soutěžní činnosti, není-li delší než tři měsíce, může být podmíněně odložen
na zkušební dobu v trvání od tří měsíců do jednoho roku. Jestliže se provinilec v této době znovu
proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než peněžitá pokuta, vykoná se i podmíněně
uložený trest.
1
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2.3.8

2.3.9

Trest zastavení soutěžní činnosti lze uložit družstvu nejvýše na dvě soutěžní utkání. Tento trest se
vykonává formou odečtení příslušného počtu bodů v soutěži, ve které se disciplinárního provinění
družstvo dopustilo. V případě trestu zastavení soutěžní činnosti, který přesahuje nebo je udělen do
nadstavbové části hrané vyřazovacím systémem se trest vykonává tak, že potrestané družstvo
příslušný počet utkání prohrává a vítězem těchto utkání se stává soupeř. V případě potrestání obou
družstev se trest krátí o „společný“ počet trestů a tyto se převádějí do dalšího stupně vyřazovacího
systému.
Pokud vedení oddílu potrestalo hráče nebo funkcionáře zastavením činnosti nebo zákazem výkonu
funkce, sdělí to neprodleně příslušnému řídícímu orgánu.

2.4 ZÁKAZ VÝKONU FUNKCE
2.4.1 Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím družstev, hlavním pořadatelům,
rozhodčím a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi nejvýše na dobu osmnácti měsíců. Ve
výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká.
2.4.2 Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest zákazu
výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání, jestliže délka trestu nepřevyšuje tři měsíce. V době
takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v žádné soutěži ČNS, může se
však podílet na přípravě družstva či jiné obdobné činnosti.
2.4.3 Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit.
2.4.4 Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům orgánů ČNS vykonávajícím volené funkce
nebo funkce 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 klubu apod.).
2.5 UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ
2.5.1 Trest uzavření hřiště lze uložit až na 4 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání došlo k
disciplinárnímu provinění. Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen na dobu od tří měsíců
do jednoho roku.
2.5.2 V případě uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit veškeré podmínky s tím spojené:
a) okruh vzdálenosti pro sehrání utkání
b) úhradu nákladů s tím spojených
c) další podmínky pro hladký průběh utkání.
2.6 VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
2.6.1 Družstvo lze ze soutěže vyloučit zejména z důvodů neplnění povinností SŘ a Rozpisů soutěží.
Rozhodnutí o vyloučení lze provést kdykoliv v průběhu soutěže.
2.6.2 Jestliže je družstvo vyloučeno ze soutěže, startuje v dalším ročníku v soutěži minimálně o dvě nižší
než byla soutěž, ze které bylo vyloučeno, pokud Rozpis soutěže nestanoví jinak.
2.7 VYLOUČENÍ Z ČNS
2.7.1 Trest vyloučení z ČNS je možné uložit jednotlivcům kteří se dopustili provinění jež je neslučitelné s
dalším členstvím v ČNS. Jedná se zejména o snahy o rozbití ČNS. Trest uděluje VH ČNS na návrh
disciplinárního orgánu.

1
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DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY

3.1 DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A VAZBA NA OSTATNÍ ORGÁNY
3.1.1 Disciplinárními orgány, rozhodujícími v prvním stupni, jsou výlučně odborné komise ČNS. Žádný
jiný orgán ČNS nemůže funkci odborné komise nahradit nebo do ní zasahovat, a to ani orgán, který
ji ustavil.
3.1.2 Činovník orgánu svazu může být vyloučen z rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k
věci, k účastníkům řízení lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Z rozhodování je vždy vyloučen
ten, kdo se v téže věci zúčastnil (formou hlasování) jako činovník rozhodování orgánu svazu v
prvním stupni. O vyloučení rozhodne, navrhne-li to sám činovník nebo účastník řízení, VV nebo
odborný orgán nižšího organizačního článku svazu.
3.2

PRAVOMOC DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ
Disciplinární orgány projednávají všechna disciplinární provinění v ČNS a jsou oprávněny ukládat
za ně tresty a další opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány ČNS (VV, DR atd.) nemohou disciplinární
tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacím řízení.

3.3 PŮSOBNOST DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ
3.3.1 Odborné komise ČNS pro soutěže řízené VV.
3.3.2 Odborné komise příslušného KNS (RNS) pro soutěže řízené příslušným KNS (RNS).
3.3.3 Mohou-li jednotlivci působit ve více soutěžích řízených různými orgány ČNS, náleží všechna
provinění do pravomocí toho disciplinárního orgánu, který je kompetentní pro vyšší soutěž. Toto
ustanovení platí pro hráče. Příslušnost disciplinárního orgánu vyšší soutěže je dána zařazením
provinilce na soupisku hráčů.

4

POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ

4.1 ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
4.1.1 Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody.
Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
a) zápis o utkání
b) zpráva instruktora utkání
c) vlastní zjištění disciplinárního orgánu
d) písemná zpráva člena VV, DR, odborné komise či vedoucího výpravy reprezentačního
družstva
e) písemné oznámení výboru oddílu či klubu
4.1.2 Zjistí-li disciplinární orgán, že projednání provinění je v kompetenci jiného disciplinárního orgánu,
neprodleně mu postoupí všechny materiály případu.
4.1.3 O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje disciplinární orgán bez zbytečných odkladů.
Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje, pokud vnitřní předpisy
nestanoví další náležitosti
4.1.4 Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To se však
netýká provinění, které je předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno disciplinární
řízení zahájit do 30 dnů ode dne právní moci rozsudku soudu.
4.1.5 Účastníci řízení mají v řízení stejná procesní práva.
4.1.6 Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy podání došlo orgánu svazu příslušného ve věci
rozhodnout. Pokud se řízení zahajuje z podnětu orgánu svazu, je zahájeno dnem, kdy tento orgán
1
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učinil vůči účastníku řízení prvý úkon. O zahájení řízení uvědomí orgán svazu všechny známé
účastníky řízení.
4.2

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
Účastníkem řízení je ten oddíl, kolektiv nebo člen oddílu, o jehož právech nebo povinnostech má být
v řízení jednáno nebo jehož práva a povinnost mohou být rozhodnutím přímo dotčeny a ten, komu
takové postavení vnitřní předpis svazu přiznává.

4.3 PRŮBĚH DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
4.3.1 Disciplinární orgán postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění
případu.
4.3.2 K řádnému objasnění okolností provinění je disciplinární orgán oprávněn přizvat k jednání osoby,
které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní
materiály. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků ČNS nebo z prostředků klubu, jehož
je provinilý členem nebo příslušníkem. O způsobu úhrady rozhodne disciplinární orgán. Pro úhradu
nákladů platí obdobně ustanovení platná pro peněžitou pokutu.
4.4 ÚČAST PROVINILCE
4.4.1 Rozhodnutí o udělení peněžité pokuty a kontumace může být učiněno bez přizvání účastníků řízení.
V takovém případě je provinilci pouze oznámeno rozhodnutí v souladu s DŘ.
4.4.2 Provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně s
výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez písemného vyjádření, účasti
provinilce nebo písemného souhlasu s projednáním bez jeho účasti nebude disciplinární orgán případ
projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na druhý termín zasedání disciplinárního
orgánu, bude případ projednán bez jeho účasti. V případě předvolání provinilce disciplinárním
orgánem je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V případě, že se provinilec
jednání nezúčastní či svou neúčast více jak dva dny před jednáním neoznámí, může disciplinární
orgán rozhodnout o úhradě vzniklých nákladů ČNS a ostatních účastníků řízení provinilcem. Za
účast provinilce, příp. úhradu vzniklých nákladů, odpovídá výbor oddílu či klubu.
4.4.3 Byl-li hráč v utkání vyloučen, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat
na nejbližším zasedání disciplinárního orgánu.
4.4.4 V případě projednání případu jednotlivce se vždy přizve zástupce oddílu, jehož je členem. Neúčast
takové osoby však nemá za následek neprojednání případu disciplinárním orgánem.
4.4.5 Nemůže-li disciplinární orgán případ projednat z objektivních důvodů, hradí cestovní výlohy
pozvaných funkcionářů a jednotlivců příslušná složka ČNS.
4.5 ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI V PRŮBĚHU DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
4.5.1 Byl-li hráč v utkání vyloučen, má okamžitě zastavenou závodní činnost. Tyto skutečnosti bere oddíl
či klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.
4.5.2 Obdržel-li hráč v utkání druhou žlutou kartu v průběhu soutěže (základní i nadstavbová část, u
jednorázových soutěží v celém jejich průběhu) , má okamžitě zastavenou závodní činnost na jedno
utkání. Tyto skutečnosti bere oddíl či klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje
zápis o utkání, příp. u jednorázových soutěží prostřednictvím řídícího orgánu soutěže, který toto
oznámí provinilci.
4.5.3 Okamžité zastavení závodní činnosti neplatí, byl-li hráč vyloučen v mezistátním nebo mezinárodním
utkání hraném v tuzemsku i v zahraničí.
4.5.4 Okamžité zastavení závodní činnosti se nevztahuje na start hráče v mezistátních a mezinárodních
utkáních
4.5.5 Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentační akci, má dnem následujícím po dni
stanoveného srazu zastavenou závodní činnost až do vyšetření případu.
4.6

ZÁVĚR DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
1
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4.6.1

4.6.2

4.6.3
4.6.4

Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu
podle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k
provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může disciplinární orgán též
od potrestání upustit.
Rozhodnutí disciplinárního orgánu o potrestání musí obsahovat:
rozhodnutí ve věci, přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání a odůvodnění
poučení o odvolání
označení orgánu, který rozhodoval, kdo byl účastníkem řízení a datum vydání rozhodnutí
Rozhodnutí je zasíláno všem účastníkům řízení.
Trest musí být vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku nebo do jiné soutěže.

4.7

PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Orgán svazu přeruší řízení byl-li účastník vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky
podání. Proti přerušení řízení se nelze odvolat. Jakmile pominuly překážky, pro které bylo řízení
přerušeno, popřípadě uplynula-li stanovena lhůta k odstranění nedostatku, orgán svazu v řízení
pokračuje.

4.8

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Orgán řízení zastaví, navrhnou-li to shodně účastníci, bylo-li řízení zahájeno k jejich podání, nebo
odpadl-li důvod, pro který jej zahájil orgán svazu z vlastního podnětu.

4.9 ÚČINNOST DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ
4.9.1 Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po doručení rozhodnutí disciplinárního
orgánu o uložení trestu provinilci nebo oddílu, jehož je členem či příslušníkem.
4.9.2 Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz čl. Zastavení
činnosti v průběhu disciplinárního řízení), začíná účinnost trestu dnem zastavení činnosti.
4.9.3 Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají s účinností ode dne, který stanoví disciplinární
orgán ve svém rozhodnutí.
4.10 DOKUMENTACE DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
4.10.1 Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o
průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda disciplinárního orgánu nebo
jím zmocněný zástupce.
4.10.2 O svém rozhodnutí vyrozumí disciplinární orgán písemně oddíl či klub, jehož je provinilec členem či
příslušníkem. Je-li provinilec nebo zástupce oddílu či klubu jednání disciplinárního orgánu přítomen,
může být rozhodnutí disciplinárního orgánu vyhlášeno ústně. I v takovém případě je však pro
počátek běhu lhůty k odvolání rozhodný den písemného doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu
nebo den jeho zveřejnění v úředních zprávách řídícího orgánu.
4.11 NÁKLADY ŘÍZENÍ
Náklady řízení si nesou účastníci řízení sami. Svědkům a znalcům pozvaným orgánem svazu či nižší
složky přísluší náhrada nezbytných nákladů, hradí ji orgán svazu, který rozhoduje ve věci.
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5

ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ

5.1 UKLÁDÁNÍ TRESTŮ
5.1.1 Projednává-li disciplinární orgán současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění
nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.
5.1.2 Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
5.1.3 Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušným disciplinárním orgánem trest, nelze za
tentýž skutek vést další disciplinární řízení.
5.2

POLEHČUJÍCÍ OKOLNOSTI
Při ukládání trestu považuje disciplinární orgán za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý:
a) byl vyprovokován
b) před proviněním se řádné choval
c) nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil svým proviněním
d) projevil upřímnou lítost
e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil
f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění

5.3

PŘITĚŽUJÍCÍ OKOLNOSTI
Při ukládání trestu považuje disciplinární orgán za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý:
a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě
b) se dopustil provinění jako funkcionář
c) svedl k provinění jiného
d) se dopustil více provinění
e) se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán
f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.

6

ODVOLÁNÍ

6.1 ODVOLACÍ ORGÁNY
6.1.1 Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten,
kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný, než on sám. Je-li potrestáno
družstvo, může podat odvolání kterýkoliv jeho člen. V případě potrestání oddílu nebo klubu se může
odvolat pouze příslušný orgán (výbor, představenstvo, správní rada, apod.).
6.1.2 O odvolání rozhodují odvolací orgány:
a) VV RNS, směřuje-li odvolání do rozhodnutí odborné komise RNS (je-li na této úrovni
ustanovena).
b) VV KNS, směřuje-li odvolání do rozhodnutí odborné komise KNS nebo do rozhodnutí VV
RNS nebo DR RNS nebo v případě, že VV RNS nebo DR RNS z dalších v tomto DŘ
uvedených úvodů nemohou provést rozhodnutí.
c) VV ČNS, směřuje-li odvolání do rozhodnutí odborné komise ČNS nebo do rozhodnutí VV
KNS nebo DR KNS nebo v případě, že VV KNS nebo DR KNS z dalších v tomto DŘ
uvedených úvodů nemohou provést rozhodnutí.
d) VH nebo Konference, směřuje-li odvolání do rozhodnutí VV ČNS nebo DR ČNS nebo
v případě, že VV ČNS nebo DR ČNS z dalších v tomto DŘ uvedených úvodů nemohou
provést rozhodnutí.
1
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6.2 PODÁNÍ ODVOLÁNÍ
6.2.1 Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí
disciplinárního orgánu k příslušnému odvolacímu orgánu. Odvolání se zasílá v kopii disciplinárnímu
orgánu, který rozhodl o potrestání.
6.2.2 Disciplinární orgán zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému
odvolacímu orgánu.
6.2.3 Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.
6.2.4 Za projednání každého odvolání se stanoví povinnost uhradit náklady odvolacího řízení formou
poplatku. Výše poplatku je určena Směrnicí pro hospodaření ČNS. Odvolací poplatek se vrátí
odvolateli, jestliže odvolací orgán zruší nebo změní rozhodnutí disciplinárního orgánu ve prospěch
odvolatele.
6.2.5 Podané odvolání musí obsahovat:
a) kdo je činí
b) které věci se týká
c) co navrhuje
d) další náležitosti stanovené příslušným řídícím orgánem
6.2.6 Odvolací orgán rozhodne rozhodnutím takto:
a) rozhodnuti orgánu v 1. stupni se potvrzuje
b) rozhodnutí orgánu v 1.stupni se ruší
c) rozhodnutí orgánu v 1. stupni se mění
6.2.7 Na projednání a rozhodnutí se použije postup v řízení v 1. stupni obdobně.
6.2.8 Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
6.2.9 Je-li odvolání vyhověno, byť jen z části, vrací se vklad v plné výši.
6.2.10 Odvolací orgán má právo nejpozději do 30 dnů (resp. v jiné lhůtě v případě, že odvolacím orgánem
je VH nebo Konference) od rozhodnutí v 1. stupni zavést odvolací řízení z vlastního podnětu, dojdeli k závěru, že rozhodnutím byly porušeny Stanovy a ostatní vnitřní předpisy svazu. Postupuje
přitom obdobně, jako při projednávání odvolání účastníka řízení.
6.3 ZMĚNY TRESTŮ
6.3.1 Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření
hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na
zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. K žádosti je třeba přiložit doklad o úhradě poplatku ve
výši a za podmínek stanovených pro odvolání.
6.3.2 O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností.
6.4 SOUDNÍ ODVOLÁNÍ (§ 15 ZÁKONA Č. 83/1990 SB. O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ)
6.4.1 Považuje-li jednotlivec či oddíl rozhodnutí některého orgánu svazu, proti němuž se nelze odvolat, za
nezákonné nebo odporující předpisům ČNS, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat Okresní soud o jeho přezkoumání.
6.4.2 Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, soud však může v odůvodněných případech výkon
napadeného rozhodnutí pozastavit.
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7

PŘÍKLADY TRESTŮ PRO ODDÍLY A DRUŽSTVA

7.1 PENĚŽITÉ POKUTY
7.1.1 Za kontumace utkání.
7.1.2 Provinilé družstvo za nerespektování sportovně technických předpisů, směrnic, řídícího orgánu.
7.2

UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ
Za výtržnosti diváků, tj. urážlivé výroky, rvačka mezi diváky, hrubé urážky rozhodčího, hození
předmětů do hracího prostoru, vniknutí diváků do hracího prostoru a pod. se postihne domácí
družstvo uzavřením hřiště na jedno až čtyři soutěžní utkání.

7.3 KONTUMACE
7.3.1 Kontumací je potrestáno v utkání, při němž k události došlo:
a) domácí družstvo za inzultaci hráče, funkcionáře či rozhodčího divákem
b) družstvo, které opustilo hřiště bez pokynu rozhodčího
c) družstvo, jehož chování vedlo k ukončení utkání pro ztrátu sportovního charakteru (viz
Pravidla)
d) družstvo za porušení příslušných ustanovení SŘ (neoprávněný start v utkání, pozdní
nastoupení k utkání, nedostavení se k utkání, nesplnění základní povinnosti domácího
družstva, příp. další)
7.3.2 Družstvo je postiženo kontumací utkání takto: 0:max. počtu zápasových bodů, 0:max. počtu setů v
zápasech, 0:max. počtu bodů v setech.
7.4 ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI NA JEDNO AŽ DVĚ UTKÁNÍ
7.4.1 Domácí družstvo za inzultaci hráče, funkcionáře či rozhodčího divákem.
7.4.2 Provinilé družstvo za opuštění hřiště celým družstvem a/nebo odmítnutí pokračování ve hře nebo za
odmítnutí závěrečného pozdravu se postihne provinilé družstvo
7.4.3 Provinilé družstvo za nerespektování sportovně technických předpisů, směrnic, řídícího orgánu
7.4.4 Provinilé družstvo za machinace narušující regulérnost soutěže
7.5

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Družstvo je z další soutěže vyloučené bez ohledu na získaný počet bodů:
a) pro dvě kontumovaná utkání. Rozpis soutěže může toto ustanovení zvýšit na tři kontumovaná
utkání (s výjimkou ustanovení článku 7.4)
b) pro nesplnění povinnosti dle článku 3.1.5.f SŘ
c) pro třetí kontumaci utkání dle článku 3.11 SŘ v průběhu tří po sobě jdoucích hracích roků (s
výjimkou ustanovení článku 7.4)
d) za machinace narušující regulérnost soutěže
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8

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY PRO JEDNOTLIVCE

8.1

PENĚŽITÁ POKUTA
bude aplikována za všechna níže uvedená opakovaná provinění:
A)
Provinění
• nesportovní chování
• úmyslné narušování zápasu
• neúmyslná nebezpečná hra se zraněním soupeře
• úmyslné zakopnutí míče
• opakování provinění 1. Stupně (nevhodné poznámky, časté protesty, zesměšňování soupeře,
neupravený úbor, neoprávněné žádosti o přerušení hry a její zdržování, překročení časové lhůty,
neoprávněný vstup do herního prostoru)
PRO KOHO:
HRÁČI – za každé 2 ŽK za soutěžní sezonu (tj. druhá, čtvrtá, šestá … žlutá karta) dle znění Směrnice pro
hospodaření ČNS
Provinění:
• nesportovní chování
• úmyslné narušování zápasu
• úmyslné zakopnutí míče
• opakování provinění 1. Stupně (nevhodné poznámky, časté protesty, zesměšňování soupeře,
neoprávněné žádosti o přerušení hry a její zdržování, překročení časové lhůty, neoprávněný vstup do
herního prostoru)
PRO KOHO:
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA (vedoucí, trenér, 1 nespec. osoba) – za každé 2 ŽK za
soutěžní sezonu (tj. druhá, čtvrtá, šestá … žlutá karta) dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kat. hráčů či realizačního týmu) – za každé 2 ŽK za soutěžní
sezonu (tj. druhá, čtvrtá, šestá … žlutá karta) dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
B) Provinění
• Zde vyjmenovaná opakovaná provinění v jednom soutěžním utkání: nesportovní chování, úmyslné
narušování zápasu, neúmyslná nebezpečná hra se zraněním soupeře
PRO KOHO:
HRÁČI – za každou 1 ČK za soutěžní sezonu (neruší trest za předchozí ŽK v soutěžní sezoně) dle znění
Směrnice pro hospodaření ČNS
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA - 1ČK za soutěžní sezonu (nezruší trest za předchozí ŽK
v soutěžní sezoně) dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kat. hráčů či realizačního týmu) - - 1ČK za soutěžní sezonu
(neruší trest za předchozí ŽK v soutěžní sezoně) dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
Disciplinární orgán může (dle vlastního posouzení či z podnětu výkonného či dozorčího orgánu)
k peněžitému trestu v této kategorii 8.1B opakovaných provinění vyslovit současně zastavení závodní
činnosti všem uvedeným osobám (tj. zhodnotit závažnost provinění):
HRÁČI – 1 soutěžní utkání
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 1 až 2 soutěžní utkání
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kategorie hráčů či realizačního týmu) - 1 soutěžní utkání
1
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ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI
bude aplikováno za všechna níže uvedená provinění:
A) Provinění
• hrubé nesportovní chování
• urážka nebo zlehčování výkonu rozhodčího (či urážka instruktora utkání) a neuposlechnutí pokynu
rozhodčího
• úmyslné zasažení protihráče některou částí těla a úmyslná nebezpečná hra se zraněním soupeře
PRO KOHO:
HRÁČI – 2 soutěžní utkání (1ČK)
Provinění:
• hrubé nesportovní chování (např. nadávky, posuňky, odplivnutí, zesměšňování, hrubé protestování)
• hanlivé výroky apod. a jakékoliv jednání, které má napadeného ponížit
• urážka nebo zlehčování výkonu rozhodčího (či urážka instruktora utkání) a neuposlechnutí pokynu
rozhodčího
PRO KOHO:
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 3 soutěžní utkání (1ČK)
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kategorie hráčů či realizačního týmu) - 2 soutěžní utkání
B) Provinění
• Opakovaná provinění v jednom soutěž. ročníku ve třetím stupni provinění (více ČK v sezoně)
PRO KOHO:
HRÁČI – 4 soutěžní utkání
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 5 soutěžních utkání
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kat. hráčů či realizačního týmu) - 4 soutěžní utkání
C) Provinění
• Skutečnosti ve 4. a 5. stupni provinění dle Pravidel
(např. zjištění alkoholu u účastníků utkání, odmítnutí dechové zkoušky na alkohol, účastníků utkání,
znemožnění výkonu rozhodčího, hrubé násilnosti, neregulérní prostředí)
PRO KOHO:
HRÁČI – 5 soutěžních utkání
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 6 soutěžních utkání
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kat. hráčů či realizačního týmu) - 5 soutěžních utkání
D) Provinění
• předčasné svévolné opuštění hřiště (hráči nebo na popud osob realizačního týmu družstva)
• urážky soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře, pořadatele či diváka (nadávky, posuňky,
odplivnutí, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky apod.) a jakékoliv jednání, které má
napadeného ponížit).
• za neoprávněný start hráče v soutěžním utkání např. v době výkonu trestu, zákazu soutěžní činnosti,
v případě neschváleného přestupu či porušení oddílového členství
(pro tyto kategorie provinění nelze prominout či odložit účinnost níže uvedeného trestu případně přípustným
odvolacím orgánem)
PRO KOHO:
HRÁČI – 2 soutěžní utkání
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 3 soutěžní utkání
8.2
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OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kategorie hráčů či realizačního týmu) - 2 soutěžní utkání
plus automaticky peněžitý trest dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
E) Provinění
• Inzultace rozhodčího/instruktora utkání (nebo náznaky tohoto jednání a související projevy udeření, kopnutí, násilné vrážení, cloumání, vyražení píšťalky, uchopení za výstroj, odtržení
odznaku, udeření předmětem či úmyslně míčem, úmyslné podražení, vytržení či vyražení karty,
včetně nezdařeného pokusu o zde uvedené činy, podražení či přivození pádu napadeného, či došlo-li
zde uvedenými činy ke zranění napadeného apod.)
• Tělesné napadení účastníků utkání, diváků (cloumání napadeným, vrážením do napadeného, udeření
napadeného úmyslně míčem apod.)
• Úmyslné ovlivňování výsledků zápasů a utkání
• Falšování podpisů u jakékoli dokumentace, falšování jakýchkoli dokladů, porušení povinností
souvisejících s oddílovým členstvím a při přestupu, uvádění nesprávných či nepravdivých
svědeckých výpovědí
(pro tuto kategorii provinění nelze prominout či odložit účinnost níže uvedeného trestu)
PRO KOHO:
HRÁČI – 6 soutěžních utkání
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA – 8 soutěžních utkání
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kategorie hráčů či realizačního týmu) - 6 soutěžních utkání
plus automaticky peněžitý trest dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
Zachována zůstává individuální možnost souběžného podání občanskoprávní a trestněprávní žaloby.
Disciplinární orgán může (dle vlastního posouzení či z podnětu výkonného či dozorčího orgánu) k trestu
v této kategorii 8.2 zastavení závodní činnosti vyslovit a udělit současně peněžitý trest všem uvedeným
osobám:
HRÁČI –za každé (DK identifikované) provinění, dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU DRUŽSTVA –dle znění Směrnice pro hospodaření ČNS
OSTATNÍ ČLENOVÉ ČNS (nespadající do kategorie hráčů či realizačního týmu) - dle znění Směrnice pro
hospodaření ČNS

8.3

ZASTAVENÍ VÝKONU FUNKCE

KAPITÁN, TRENÉR, VEDOUCÍ DRUŽSTVA
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁN může (dle vlastního posouzení nebo z podnětu výkonného či dozorčího orgánu)
k trestu kategorii zastavení závodní činnosti vyslovit současně trest zastavení výkonu funkce, pokud se
provinění týká v tomto bodu uvedených osob:
Provinění:
• všechna, které jsou uvedena v bodech této kapitoly 8 č. 1B a 2A až 2E
Minimálně automaticky 3 soutěžní utkání a maximálně:
KAPITÁN – až 6 soutěžní utkání (určí DK)
TRENÉR – až 7 soutěžní utkání (určí DK)
VEDOUCÍ DRUŽSTVA - až 7 soutěžní utkání (určí DK)
(ve všech soutěžích, kde by i teoreticky mohl funkci plnit, dokud trest neuplyne v té soutěži ČNS, ve které
byl udělen)
1
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8.4

VYKONÁNÍ A NÁVAZNOST TRESTŮ

Jakýkoli trest z kategorie zastavení závodní činnosti, či zastavení výkonu funkce spojený s výše uvedeným
počtem soutěžních utkání, ve kterých není trestaný oprávněn nastoupit k utkání (tzv. STOP trest – zastavení
závodní činnosti) se vykonává výhradně v té dlouhodobé soutěži ČNS, ve které byl udělen (případně kam
trestaný následně postupuje či sestupuje, u kvalifikací, u hostování a u přestupů, převodů soutěží). Do
vykonání trestu (uplynutí počtu utkání v dané soutěži, ve kterých není trestaný oprávněn nastoupit) není
trestaný oprávněn nastoupit k žádnému jinému utkání jakékoli dlouhodobé soutěže ČNS (např. fluktuace,
postaršení, dorost vs. muži). Porušení tohoto ustanovení bude vždy hodnoceno jako neoprávněný start hráče
v dané soutěži se všemi důsledky, které z toho plynou pro daný zápas z navazujících předpisů ČNS a bude
povinně řešen DK v samostatném disciplinárním řízení s možností zdvojnásobení maximálního předchozího
trestu pro trestaného.

8A DISCIPLINÁRNÍ TRESTY PRO DRUŽSTVO
Tresty ve 2 - 3 stupni provinění dle Pravidel pro družstvo se stávají trestem trenéra daného družstva
v konkrétním utkání, a pokud trenér není určen (není uveden v zápisu z utkání) nebo není osobně přítomen
utkání (v soutěžích, kde trenér není povinný), pak se provinění stávají trestem kapitána daného družstva (dle
osoby kapitána uvedeného v zápisu z utkání) a postupuje se dle výše uvedeného schématu kapitoly 8.
Pro vykonavatelnost a návaznost trestů se použije přiměřeně bod 4 kapitoly 8 DŘ (8.4).
VÝKLAD POJMŮ (NEDÍLNÁ ČÁST KAPITOLY 8 a 8A):
ŽK – udělená žlutá karta
ČK - udělená červená karta
STOP trest nebo X utkání STPOP – trest ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI (na určený počet X utkání)
DK (DO) – Disciplinární komise, ev. jiný přípustný disciplinární orgán definovaný tímto dokumentem či
Stanovami ČNS
DŘ – Disciplinární řád ČNS
Pravidla – Pravidla nohejbalu schválená VH ČNS, platná a účinná v době udělení trestu
Soutěžní sezona – veškeré soutěže, turnaje a jednorázové akce uvedené v platném Termínovém kalendáři
ČNS daného roku a nižších organizačních článků ČNS (v Termínovém kalendáři platném v době udělení
trestu). Soutěže, turnaje a akce v Termínovém kalendáři jsou myšleny výhradně jako akce ČNS (a KNS,
ONS ČNS), nikoli akce mezinárodních a jiných národních asociací a organizací.
(druhy) Provinění a postih – viz kapitola 10 Pravidel nohejbalu
Trest – jde o pojem dle DŘ, výše (také viz kapitola 8 a 8A). Jakékoli nejasné či sporné (a konfliktní)
výklady ostatních kapitol DŘ vůči kapitolám 8 a 8A jsou řešeny aplikací ustanovení daných kapitolami 8 a
8A, které tímto mají přednost
Hráči – všichni utkání přítomní účastníci hry dle soupisky družstva, zápisu z utkání, příp. delegace ČNS
Realizační tým družstva, družstvo – viz Pravidla bod 2.1
Ostatní členové ČNS – entity viz Stanovy ČNS bod 2.1 a současně nespadající do kategorií výše „hráč“,
„družstvo“ (ev. „realizační tým družstva“).
HS – Směrnice pro hospodaření ČNS příslušného roku; HS lze měnit jen usnesením Konference ČNS či
Valné hromady
Pokuta/peněžitý trest – trest, jehož konečným plátcem vůči příslušným orgánům ČNS je oddíl („klub“)
jehož je trestaný členem, na hostování, tj. za který v době udělení trestu nastoupil – viz ustanovení Stanov
ČNS, článek 2.2.1 a článek2.3.5
1
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9

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Předchozí rozhodnutí disciplinárních orgánů a odborných komisí ČNS zůstávají v platnosti tak, jak
byly vyneseny.

9.2

TERMINOLOGIE
Datumy v tomto dokumentu uváděné se vždy vztahují k příslušnému hracímu roku. Hřištěm je
v tomto dokumentu obecně označována hrací plocha a volný herní prostor dle Pravidel.

9.3 PLATNOST DOKUMENTU
9.3.1 Ruší se všechny předchozí DŘ ČNS, včetně všech změn a doplňků.
9.3.2 Tento dokument je platný dnem 2. 3. 2014 s účinností od 2. 3. 2014.
V Praze dne 3. 3. 2014
Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS
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