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HLAVA I
KONTROLNÍ ŘÁD
Článek 1
Působnost kontrolního řádu
1.1

Kontrolní řád upravuje práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných při provádění
kontrolní činnosti v ČSML.

1.2

Kontrola se provádí
a) z podnětu Valné hromady nebo Výkonného výboru ČSML
b) na základě vlastního plánu kontrolní činnosti nebo rozhodnutí kontrolního orgánu
Článek 2
Obecná ustanovení kontrolního řádu

2.1

Kontrolní činnost provádí dle článku VII Stanov ČSML tříčlenná Kontrolní komise ČSML, jejíž
práci řídí a koordinuje její předseda.

2.2

Rozhodnutí o provedení kontroly musí obsahovat
a) označení kontrolního a kontrolovaného orgánu
b) předmět kontroly a kontrolované období
c) termín zahájení kontroly

2.3

Provedení kontroly musí být kontrolované osobě oznámeno minimálně 7 dnů před jejím
provedením.
Článek 3
Postup při provádění kontroly

3.1

Kontrolní komise provádějící kontrolu je povinna zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění
je kontrolní komise povinna kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.

3.2

Kontrolující jsou povinni
a) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
b) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s příslušnými právními
předpisy, stanovami, řády, směrnicemi a jinými předpisy svazu,
c) zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě,
poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované
osobě,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu
kontroly a nezneužít znalostí těchto skutečností,
e) pořídit o výsledcích kontroly protokol.

3.3

Nedostatky zjištěné při kontrole oznámí Kontrolní komise Valné hromadě ČSML na jejím
nejbližším zasedání, při závažných nedostatcích na mimořádné schůzi Valné hromady ČSML,
kterou na základě těchto podkladů navrhne Kontrolní komise svolat.
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Článek 4
Protokol o kontrole
4.1

Kontrolní komise vypracuje po ukončení kontrolní akce protokol o výsledku a průběhu
kontroly.

4.2

V protokolu o kontrole se uvede zejména
a) označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,
b) jména kontrolujících,
c) místo a čas provedení kontroly,
d) předmět kontroly,
e) všechna kontrolní zjištění včetně uvedení nedostatků,
f)

jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky,

g) návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků.
4.3

Protokol o kontrole podepíší všichni kontrolující.

4.4

Jedno vyhotovení protokolu o kontrole obdrží kontrolovaný a jedno založí Kontrolní komise
do evidence protokolů o kontrole.
Článek 5
Následná kontrola

5.1

Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly, provede
Kontrolní komise následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly
zjištěné nedostatky odstraněny.

5.2

O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol, se kterým Kontrolní komise seznámí
kontrolovanou osobu, a založí do evidence protokolů o kontrole.
Článek 6
Opravné jednání

6.1

Proti rozhodnutím a nálezům Kontrolní komise se nelze odvolat. Veškeré námitky k činnosti
nálezům či rozhodnutím kontrolní komise je možné předložit pouze Valné hromadě ČSML,
která zároveň řeší všechny závažné nedostatky zjištěné Kontrolní komisí.
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HLAVA II
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
Článek 7
Působnost disciplinárního řádu a disciplinární provinění
7.1

Disciplinární řád upravuje definici disciplinárního provinění (přestupku) jednotlivců nebo
kolektivů členů svazu, postup disciplinárních orgánů při zjišťování a projednávání přestupků
a dále stanoví druhy sankcí, které mohou být uděleny za tyto přestupky.

7.2

Předmětem disciplinárního jednání jsou zaviněná provinění jednotlivců nebo kolektivů, členů
svazu porušením stanov, řádů a směrnic ČSML, pravidel boxlakrosu nebo fieldlakrosu,
porušením obecně závazných předpisů v souvislosti s činností v mužském lakrosu
a přestupky proti fair play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního jednání jsou
zejména zaviněná provinění jednotlivců a kolektivů před, v průběhu a po utkání nebo
tréninku v areálu sportoviště na akcích pořádaných orgány ČSML nebo lakrosovým klubem
(dále „LK“).

7.3

Na členy ČSML se vztahují ustanovení mezinárodních předpisů, k jejichž plnění se ČSML
zavázalo.
Článek 8
Disciplinární tresty

8.1

Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokutu
c) kontumace utkání
e) odečet bodů
f)

zastavení činnosti

g) vyloučení z činnosti v mužském lakrosu
8.2

Kolektivům (družstvům a LK) je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokutu
c) kontumace utkání
d) odečet bodů
e) zastavení činnosti
f)

uzavření hřiště nebo hřišť

g) vyloučení ze soutěže nebo soutěží
8.3

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního disciplinárního
trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí
a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení,
u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty.

8.4

Finanční pokutu je možno uložit do výše:
jednotlivec
mezinárodní soutěže
do 5 000 Kč
domácí soutěže
do 1 000 Kč

kolektiv
do 10 000 Kč
do 5 000 Kč

Finanční pokutu lze uložit ve výjimečných případech, jelikož se jedná o sport amatérský,
a to zejména pouze za porušení předpisů, které před možností finanční sankce varují
a předem ustanovují jejich výši. Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem.
Uložením finanční pokuty nejsou řešeny případné finanční náhrady provinilce vůči
neprovinivšímu se, jako je náhrada prokazatelných výdajů pořadateli při nedostavení se
k utkání, náhrada cestovních výloh soupeři, rozhodčím či delegátovi při prokazatelném
zanedbání pravidel a řádů ČSML, znemožňujícím odehrát utkání (např. nepřipravené hřiště
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k utkání) apod. Povinnost provinilce uhradit prokázané náhrady stanoví ve svém rozhodnutí
Disciplinární komise.
8.5

Disciplinární komise může rozhodnout o kontumaci utkání v neprospěch provinivšího se
kolektivu nebo kolektivu, za který nastoupil provinilý jednotlivec.

8.6

Dále může být udělen trest odečtením určitého počtu bodů z bodování v soutěži, které se
provinilý jednotlivec nebo kolektiv účastní, jestliže se k této soutěži provinění vztahovalo.

8.7

Zastavení činnosti je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. Trest zastavení činnosti je
možno uložit jako:
a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu. Termínovaný trest zastavení
činnosti se vztahuje na celé období a všechna utkání hraná v době trestu včetně
přátelských. Termínovaný trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců a je
možné ho nejvýše jednou přerušit. Doba přerušení se nezapočítává do délky trestu;
b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání. Specifikovaný trest zastavení
činnosti se vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Ve svém rozhodnutí
disciplinární komise přesně určí celkovou dobu zastavení činnosti (od do, určenou
přesnými daty). Disciplinární komise může uložit trest zvlášť na utkání konkrétní
soutěže, mistrovská utkání, veškerá soutěžní utkání, utkání v domácím sportovním
styku, mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod. Specifikovaný trest nesmí
přesáhnout celkovou délku 18 měsíců;
c) nebrání-li tomu žádný důvod, trest zastavení činnosti kolektivu bude proveden
odečtením 3 bodů družstvu (družstvům) za každé utkání spadající pod zastavení
činnosti a kolektivu bude uvolněna činnost.
Trest zastavení činnosti kolektivu znamená zákaz startu všech jednotlivců uvedených na
soupisce (soupiskách) kolektivu v utkáních, na něž se tento trest vztahuje. Trest zastavení
činnosti družstvu se vztahuje pouze na družstvo. Trest zastavení činnosti LK znamená
zastavení činnosti všem družstvům LK.

8.8

Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, po kterém následuje automatický trest
dle sazebníku A., Automatické tresty, v příloze A níže, případně zjistí-li delegát utkání
přestupek hráče, který měl mít za následek udělení takového trestu a kterého si nepovšimli
rozhodčí a hráč za něj nebyl potrestán v průběhu hry, a delegát oznámí tuto skutečnost při
podpisu zápisu o utkání po jeho skončení rozhodčím a vedoucímu družstva, má jednotlivec
automaticky zastavenou činnost dle sazebníku a případ může být dále řešen disciplinární
komisí. Tato doba se započítává do délky trestu. Evidenci automatických trestů vede řídicí
orgán soutěže a příslušně informuje dotčená družstva a Disciplinární komisi.

8.9

Uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit družstvu nejvýše na 10 soutěžních utkání. Při
uložení tohoto trestu Disciplinární komise určí, kterého hřiště (hřišť) se trest týká a v jaké
minimální vzdálenosti od svého původního hřiště nebo hřišť musí družstvo soutěžní utkání
odehrát.

8.10

Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu, které se dopustilo zvlášť závažného
provinění. Vyloučené družstvo je automaticky sestupujícím a může být přeřazeno do
soutěže až o dva stupně nižší.

8.11

Vyloučení z činnosti v mužském lakrosu je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť
závažných provinění. Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech činností
v mužském lakrosu v České republice organizovaných ČSML. Za zvlášť závažné provinění se
považuje zejména opakované hrubé chování a vyhrožování, fyzické napadení hráče,
funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez i se zraněním, narušení regulérnosti soutěže a
uvádění nesprávných údajů s následným vznikem materiálních nebo finančních škod, či za
opakovaný přestupek, který byl spáchán během posledních pěti let. Dále je tento trest
možno uložit v souvislosti se spácháním trestného činu. O vyloučení z činnosti může
rozhodnout pouze Výkonný výbor ČSML dle čl. VIII odst. 4 Stanov ČSML např. na základě
návrhu Disciplinární komise.
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Článek 9
Podmíněné tresty
9.1

Tresty zastavení činnosti a uzavření hřiště (hřišť) lze podmíněně odložit na zkušební dobu
od 3 do 18 měsíců, jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba
nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba
od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od
skončení zkušební lhůty.

9.2

Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen trest
Disciplinární komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se
vykoná v návaznosti na trest původní.
Článek 10
Disciplinární orgány

10.1

Disciplinárním orgánem je dle článku VIII Stanov ČSML tříčlenná Disciplinární komise, jejíž
práci řídí a koordinuje její předseda.
Článek 11
Postup v disciplinárním jednání

11.1

Disciplinární jednání v konkrétní věci je Disciplinární komise povinna zahájit na základě:
a) sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkání apod.) nebo podobně
účinných podkladů,
b) dokladů a podnětů státní správy,
c)

11.2

dokladů a písemných podnětů řídicího orgánu soutěže, Výkonného výboru nebo
valné hromady ČSML.

Disciplinární jednání v konkrétní věci může Disciplinární komise zahájit na základě:
a)

písemného podnětu jednotlivce, kolektivu nebo organizace,

b)

písemného návrhu člena Disciplinární komise,

c)

zprávy v hromadném sdělovacím prostředku.

11.3

Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba
delší než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve
smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí
soudu.

11.4

Disciplinární komise je povinna rozhodovat o podnětech co nejrychleji (do 14 dnů od podání
podnětu, u závažných a komplikovaných případů maximálně do 1 měsíce) a v konkrétní
věci náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu účelu je oprávněna přizvat
svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo
kolektivů, případně si opatřit jiný důkazní materiál.

11.5

Při projednávání Disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Jako
k polehčujícím okolnostem se přihlíží, když provinilec byl k činu vyprovokován, dobrovolně
nahradil způsobenou škodu, projevil upřímnou lítost, sám oznámil provinění, kterého se
dopustil, napomáhal při objasňování svého provinění, doposud proti němu nebylo vedeno
žádné disciplinární řízení apod. Mezi přitěžující okolnosti patří, když provinilec použil zvlášť
surový, zákeřný nebo pomstychtivý způsob jednání, když svedl k provinění jiného, úmyslně
ovlivnil regulérnost soutěže, provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci,
v poslední době byl disciplinárně trestán apod. K předcházejícím trestům uloženým
Disciplinární komisí nelze jako k přitěžující okolnosti přihlížet, jestliže od nich uběhla doba
delší než 2 roky, nejedná-li se o recidivu (spáchání stejného závažného přestupku).
V takovém případě je možno mimořádně přihlédnout k přestupku spáchanému v době ne
delší než 5 let. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty
doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba
od skončení zkušební lhůty. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán
v probíhající sezóně vyšším trestem, přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující
okolnosti.
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11.6

Jestliže Disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za každé provinění
zvlášť a tresty sčítá.

11.7

Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, musí být dána možnost se
vyjádřit ke všem okolnostem a souvislostem provinění. Pokud se chce jednání zúčastnit,
ověří si neprodleně u příslušné Disciplinární komise termín projednávání. Jestliže provinilec
tohoto práva nevyužije, může komise projednat provinění a uložit trest bez jeho účasti.
Jestliže se provinění dopustil mladistvý jednotlivec nebo kolektiv složený převážně z
mladistvých, musí být dána možnost, aby se společně s mladistvým jednotlivcem nebo
zástupcem kolektivu zúčastnil jednání i dospělý funkcionář LK. Provinění rozhodčího
projedná Disciplinární komise za účasti zástupce Komise rozhodčích.

11.8

Po objasnění všech okolností provinění rozhodne Disciplinární komise o druhu a výši trestu.
Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění
nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví. Disciplinární komise může také upustit od
potrestání, pokud považuje průběh jednání nebo trest uložený v utkání za dostatečný. Tím
je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno. Skončené nebo zastavené disciplinární
jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností.

11.9

Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo uzavření
může Disciplinární komise na základě písemné žádosti potrestaného
kolektivu změnit část trestu na podmíněný. Zkušební doba se stanoví
dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 měsíců. Tresty
podmínečného odkladu nelze více změnit na podmíněné.

hřiště nebo hřišť
jednotlivce nebo
nejméně v délce
udělené v době

11.10 Po uplynutí nejméně 36 měsíců od spáchání přestupku, který měl za následek vyloučení
z činnosti v mužském lakrosu, může Disciplinární komise na základě písemné žádosti
jednotlivce nebo kolektivu povolit obnovení některých nebo všech činností v mužském
lakrosu.
Článek 12
Oznamování a evidence trestů
12.1

Rozhodnutí Disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat:
a) jméno nebo označení provinilce,
b) provinění, za které je trest uložen,
c)

přesné označení trestu,

d) údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu, u podmíněných trestů
dobu podmínky,
e) způsob úhrady finanční pokuty,
f)

poučení o možnosti odvolání,

g) podpis.
Rozhodnutí musí být odesláno do 8 dnů od skončení disciplinárního jednání doporučenou
poštou, faxem nebo e-mailem provinilci nebo LK, který nebo jehož kolektiv, hráč,
funkcionář, člen apod. byl potrestán. LK je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce
nebo potrestaný kolektiv s rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí Disciplinární komise
o potrestání rozhodčího se zasílá přímo rozhodčímu. Plnou odpovědnost za vykonání trestu
a uhrazení finančního trestu jednotlivce nese mateřský LK. Kopie rozhodnutí se zašle
řídicímu orgánu soutěže, v níž potrestaný jednotlivec nebo kolektiv startuje. Řídícímu
orgánu musí být oznámeno případné dodatečné prominutí zbytku trestu. Disciplinární
komise zaznamenává disciplinární tresty do své evidence trestů.
12.2

Řídicí orgán soutěže je odpovědný za vedení evidence trestů jednotlivých hráčů v příslušné
soutěži a dohlíží na vykonání automaticky uložených trestů dle článku 8 odst. 8 tohoto
řádu.
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Článek 13
Opravné jednání
13.1

Jednotlivec nebo kolektiv může do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání proti
rozhodnutí Disciplinární komise k Výkonnému výboru ČSML, který uvedené rozhodnutí na
tomto základě přezkoumá a následně potvrdí, zruší, nebo rozhodne v dané věci bez odkladu
sám. Odvolání nemá odkladný účinek.

13.2

Výkonný výbor ČSML může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí
Disciplinární komise. Výkonný výbor ČSML provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo
rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, směrnicemi a řády ČSML. K projednání si může
vyžádat stanovisko Disciplinární komise, která vydala zkoumané rozhodnutí.

Hlava III
Závěrečná ustanovení
Článek 14
Závěrečná ustanovení
14.1

Změny a doplňky tohoto řádu týkající se činnosti Kontrolní komise schvaluje dle článku IV
odst. 4 b) Stanov ČSML pouze Valná hromada ČSML. Změny a doplňky tohoto řádu týkající
se disciplinárních záležitostí schvaluje Výkonný výbor ČSML.

14.2

Svá rozhodnutí může Kontrolní komise a Disciplinární komise přijímat per rollam (rozumí se
bez společného jednání, tj. elektronickými nebo faxovými prostředky).

14.3

Tento Kontrolní řád ČSML schválila Valná hromada ČSML dne 14. 2. 2009 a platí od
1. 3. 2009. Tento Disciplinární řád schválila Disciplinární komise ČSML dne 28. 12. 2018
a platí od 1. 1. 2019.
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HLAVA IV
Příloha A
Disciplinární provinění a sazebník trestů
15.1

V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník
disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění hráčů, trenérů, rozhodčích
a jiných funkcionářů, družstev a LK.

15.2

Kontrolní a disciplinární komise může k udělování trestů využít hranic, uvedených
v sazebníku. Sazebník trestů však není pro rozhodování Kontrolní a disciplinární komise
závazný. V prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce
nebo kolektivu, ve druhém sloupci pak sazby za závažná nebo opakovaná provinění téhož
provinilce.

15.3

Sazebník trestů je oprávněna upravovat a rozšiřovat disciplinární komise na základě
aktuálních potřeb a skutečností.

15.4

Veškeré tresty spočívající v pozastavení činnosti se případně převádějí do další sezóny
stejné soutěže. Všechny tresty spočívající v pozastavení činnosti, udělené nebo vyplývající
z exhibičního nebo přátelského utkání, se převádějí do řádných soutěží ČSML.

Zkratky použité v sazebníku trestů:
H – hráč,
T – trenér,
R – rozhodčí,
F – jiný funkcionář,
D – družstvo, jehož je provinilý jednotlivec členem
N – napomenutí,
FP – finanční pokuta,
KU – kontumace utkání,
OB – odečet bodů
ZČ – zastavení činnosti,
KZČ – krátkodobé zastavení činnosti,
DZČ – dlouhodobé zastavení činnosti,
VČ – vyloučení jednotlivce z činnosti v mužském lakrosu,
VS – vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží
UH – uzavření hřiště nebo hřišť,
KUH – krátkodobé uzavření hřiště nebo hřišť,
DUH – dlouhodobé uzavření hřiště nebo hřišť
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SAZEBNÍK TRESTŮ
A. Automatické tresty
Přestupek

H
●

1. Druhý osobní trest v sezóně (pouze boxlakros)
2. Osobní trest do konce utkání/trest ve hře (boxlakros)/vyloučení do
konce utkání (fieldlakros)*
3. Další osobní trest do konce utkání//trest ve hře (včetně jejich
kombinace) (boxlakros)/vyloučení do konce utkání (fieldlakros)* v
jedné sezóně

Trest pro
T R F

Trest

D

pozastavení činnosti na
následující 1 utkání (po
trestu se nuluje)
pozastavení činnosti na
následující 1 utkání
pozastavení činnosti na
následující 2 utkání, každý
další takovýto trest zvyšuje
pozastavení o 1 utkání

●
●

4. Nezajištění rozhodčích, časoměřičů, trestoměřičů nebo zapisovatelů
dle propozic soutěže
5. Kontumace utkání dle čl. 18.4 a), b), c), d), e), f), g) Soutěžního řádu

●
●

FP 3000 Kč za každou osobu
FP 5000 Kč

B. Další tresty
Trest pro
Přestupek

1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení
přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů,
úmyslné uvádění nesprávných údajů, zásah do cizích práv
2. Neoprávněný start hráče nebo družstva
a) start za družstvo jiného LK bez povolení
b) překročení ustanovení soutěžního řádu, např. o počtu
povolených hráčů, startu za A a B družstva apod., střídavém
startu, při odmítnutí identifikace
c) v době zastavení činnosti jednotlivce nebo kolektivu
3. Nesportovní chování – provokování, pokřikování, neoprávněné
protestování, zesměšňování, plivání, sprosté posunky, vyhrožování
4. Udělení trestu během hry zejména za přestupky:
a) naražení na mantinel, b) bodání, c) naběhnutí, d) vražení zezadu,
e) rvačka, f) hra helmou, g) kopnutí hráče, h) hra kolenem, i) opuštění
střídačky/trestné lavice, j) napadení rozhodčího, k) píchání holí,
l) pokus zranit, m) třetí hráč v potyčce
5. Urážky, hrubé chování, a slovní napadení, např. vulgární výrazy,
výrazy nebo posunky mající charakter osobního hanobení, vyvolání
bitky nebo pokračování v bitce, a to jak v době utkání, tak mimo utkání
v prostorách hřiště, areálu nebo v blízkém okolí
6. Fyzické napadení hráče, rozhodčího, funkcionáře, diváka, např.
vražení, strčení, podražení, bitka, úder rukou, holí, rány pěstí, chvaty,
kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění apod.

H
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R

F

D
●

●

N

KU nebo OB

N, KZČ

DZČ

N, KU nebo
OB

KZČ

N, KZČ

DZČ

N, KZČ

DZČ

KZČ na 1
utkání

KZČ, DZČ

N, KU nebo
OB

KZČ

N, KZČ

DZČ, VČ

●

KU nebo OB

KZČ

KZČ

DZČ, VČ

●

N, KU nebo
OB
N, KZČ

ZČ
DZČ

N, FP, KZČ

FP, DZČ

N, FP, KZČ

FP, DZČ

N, KU nebo
OB

ZČ, VS

FP, KZČ

FP, DZČ, VČ

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

7. Odmítnutí zahájit hru např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění
hřiště, nedostavení se k utkání
8. Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím, nedodržení
povinností, předpisů, pozdní příchod (příjezd) na utkání, chybný postup
nebo zanedbání při kontrole náležitostí, kontrole totožnosti hráčů,
neomluvené nedostavení se k utkání, nesprávnost při vyúčtování
9. Přestupky trenérů a jiných funkcionářů proti řádům, např.
nedodržení povinností, předpisů, neoprávněný vstup na hrací plochu, na
trestnou lavici, na hráčskou lavici nebo do šatny soupeře, do šatny
rozhodčích, neznalost řádů a pravidel.
10. Narušení regulérnosti soutěže např. úmyslné ovlivňování výsledku,
sabotování hry, přijetí, předání, příslib nebo pokus o předání peněz
nebo jiných výhod za účelem ovlivnění výsledku utkání, nečestné
rozhodování rozhodčího, sázka na výsledek utkání, jehož se účastní,
nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku

T

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

Druh a výše trestu
v závažných
v lehčích
případech
případech
nebo
nebo prvně
opakovaně
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Trest pro
Přestupek

H

T

R

F

11. Uvádění nesprávných údajů např. falšování nebo pozměňování
sportovně technických písemností, průkazů, neuvedení důležitých
událostí nebo okolností ve sportovně technických písemnostech,
neoprávněná manipulace s písemnostmi orgánů svazu, hospodářské
machinace

●

●

●

●

12. Porušení zákazu dopinku např. start pod vlivem dopinku,
porušování zákazu dopinku, navádění k použití dopinku

●

●

●

●

13. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu např. nedostavení
se k jednání, nerespektování nařízení nebo rozhodnutí disciplinární
komise nebo jiného orgánu svazu, nedostavení se na sraz reprezentace,
odmítnutí podepsat zápis o utkání, ztráta písemnosti nebo propůjčené
ceny, poškozování dobrého jména sportu nebo svazu
14. Nedostatečná pořadatelská služba, nesportovní chování diváků,
vhazování předmětů na hrací plochu
15. Výtržnosti a fyzické napadení např. fyzické napadení hráčů,
funkcionářů, rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávněných osob na
hrací plochu, na hráčské a trestné lavice nebo do šaten, ničení majetku,
a to v prostorách hřiště, areálu nebo v okolí
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N, KU nebo
OB

ZČ, VS

N, FP, KZČ

FP, DZČ, VČ

KU nebo OB
KZČ

ZČ, VS
DZČ, VČ

N, KU nebo
OB

ZČ, VS

N, FP, KZČ

FP, DZČ

●

N, KUH

DUH, ZČ

●

N, KUH

DUH, ZČ

●

●

●
●

●

●

Druh a výše trestu
v závažných
v lehčích
případech
případech
nebo
nebo prvně
opakovaně

●
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