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1

DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST

1.1

DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ

1.1.1

Disciplinárním proviněním, dále jen provinění, je zaviněné jednání jednotlivce nebo oddílu
nohejbalu, dále též jen provinilec, které porušuje vnitřní řád svazu a je za provinění výslovně
označeno v tomto nebo jiném vnitřním předpisu Českého nohejbalového svazu s dlouhodobou
působností, dále jen předpis, svaz.
Jednání, které směřuje k dokonání provinění, je pokusem provinění; pokus provinění se postihuje
jako provinění.

1.1.2
1.2

ZAVINĚNÍ

1.2.1

K odpovědnosti za provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li předpis výslovně, že je třeba
úmyslného zavinění.
K provinění dojde z nedbalosti, jestliže provinilec
a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit vnitřní řád svazu, ale bez přiměřených
důvodů spoléhal na to, že tento vnitřní řád svazu neporuší, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může porušit vnitřní řád svazu, ač to vzhledem k okolnostem a
svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
K provinění dojde úmyslně, jestliže provinilec
a) chtěl svým jednáním porušit vnitřní řád svazu nebo
b) věděl, že svým jednáním může porušit vnitřní řád svazu a pro případ, že jej poruší, byl
s tím srozuměn.

1.2.2

1.2.3

1.3

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST

1.3.1
1.3.2

Má se za to, že za provinění je odpovědný i nezletilý.
Za provinění není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době provinění nemohl rozpoznat, že jde o
porušení vnitřního řádu svazu nebo nemohl ovládnout své jednání; odpovědnosti se však nezbaví
ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti užitím alkoholu nebo jiné návykové či
psychotropní látky.
1
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1.4

PŮSOBNOST

1.4.1
1.4.2

Podle tohoto předpisu se posuzuje provinění, k němuž došlo v České republice.
Za provinění, k němuž došlo v České republice, se považuje též takové jednání, jehož následek:
a) nastal nebo měl nastat zcela nebo zčásti v zahraničí, pokud k jednání došlo alespoň zčásti v
České republice,
b) nastal nebo měl nastat zcela nebo zčásti v České republice, i když k jednání došlo
v zahraničí.
Podle tohoto předpisu se posuzuje též provinění, kterého se dopustil člen svazu v zahraničí, pokud
byl jednáním porušen vnitřní řád svazu.
Provinění se posuzuje podle znění tohoto předpisu, účinného v době, kdy k provinění došlo; podle
pozdějšího znění, pokud je to pro provinilce příznivější.
Provinilci lze uložit pouze takový postih, který dovoluje tento předpis ve znění, účinném v době, kdy
se o postihu rozhoduje.
Tento předpis se vztahuje na provinění, k nimž dojde:
a) v soutěžích, řízených orgány svazu nebo v souvislosti s nimi,
b) v soutěžích, řízených orgány mezinárodních organizacích, jichž je svaz členem, nebo
v souvislosti s nimi,
c) v soutěžích korporací jiných států, které jsou členy mezinárodních organizací, jichž je svaz
členem, nebo v souvislosti s nimi,
d) v přátelských a turnajových utkáních, včetně mezinárodních, ať je pořadatelem kdokoliv.
Podle tohoto předpisu se posuzuje provinění člena svazu, či přidruženého člena svazu, dále jen člen
svazu, nebo fyzické osoby, za jejíž jednání člen svazu podle tohoto předpisu odpovídá.
Za provinění člena či členů družstva oddílu odpovídá i tento oddíl, pokud tak stanoví tento předpis.
Rozhodnutí o tomtéž jednání provinilého člena oddílu jeho orgánem podle vnitřního předpisu tohoto
oddílu, není překážkou pro řízení podle tohoto předpisu.

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

1.4.7
1.4.8
1.4.9

1.5

DRUHY DISCIPLINÁRNÍCH POSTIHŮ

1.5.1

Za provinění lze uložit jednotlivcům tyto disciplinární postihy, dále jen postihy:
a) pokutu,
b) zastavení činnosti,
c) zákaz vstupu na stadion,
d) vyloučení z reprezentace.
Za provinění lze uložit oddílům tyto postihy:
a) pokutu,
b) odehrání utkání bez diváků,
c) uzavření stadionu,
d) kontumaci výsledku,
e) zastavení činnosti,
f) odečtení tabulkových bodů
g) vyloučení ze soutěže
h) vrácení dotace

1.5.2

1.6

POSTIHY JEDNOTLIVCŮ

1.6.1
1.6.2

Pokutou se rozumí peněžité plnění provinilce.
Zastavením činnosti se rozumí u hráče zákaz startu v následujících utkáních příslušné soutěže, u
kapitána, trenéra, nebo jiného činovníka zákaz výkonu této jejich funkce v následujících utkáních
příslušné soutěže, u rozhodčího zákaz výkonu funkce v následujících utkáních příslušné soutěže.
Zákazem vstupu na stadion se rozumí zákaz vstupu jakéhokoliv provinilce po dobu utkání příslušné
soutěže do prostoru stadionu. Pro účely tohoto předpisu se za stadion považují všechny prostory

1.6.3
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1.6.4

hřiště, hlediště, šaten, sociálního zařízení a všech souvisejících zařízení a za dobu utkání časový úsek
počínající jednu hodinu před stanoveným začátkem utkání a končící jednu hodinu po faktickém
skončení utkání.
Vyloučením z reprezentace se rozumí u jednotlivce vyškrtnutí ze jmenného seznamu hráčů a
činovníků reprezentačního kolektivu a zákaz jeho účasti na jakékoliv reprezentační akci.

1.7

POSTIHY ODDÍLŮ

1.7.1
1.7.2

Pokutou se rozumí peněžité plnění provinilce.
Odehrání utkání bez diváků se rozumí odehrání utkání na hřišti provinilého oddílu, ale se zákazem
vstupu jakéhokoliv diváka do prostoru stadionu po dobu utkání.
Uzavřením stadionu se rozumí odehrání utkání, v němž je družstvo provinilého oddílu dle
rozlosování soutěže domácím, na cizím hřišti, vzdáleném nejméně 30 km.
Kontumací výsledku se rozumí, že v příslušné soutěži se nepřihlíží k výsledku utkání, které dosáhlo
družstvo provinilého oddílu na hřišti s tím, že platí fikce, že soupeř dosáhl všech možných bodů a
tedy vítězství ve všech setech a zápasech utkání.
Zastavením činnosti se rozumí zákaz účasti družstva provinilého oddílu v příslušné soutěži s tím, že
platí fikce, že soupeř dosáhl všech možných bodů a tedy vítězství ve všech setech a zápasech utkání.
Vyloučením ze soutěže se rozumí, že se nepřihlíží k žádnému výsledku, které družstvo provinilého
oddílu dosáhlo v utkáních příslušné soutěže a v konečné tabulce příslušné soutěže není jako účastník
uvedeno.
Vrácením dotace se rozumí vrácení celé nebo části dotace, která byla provinilému oddílu poskytnuta
řídícím orgánem soutěže v příslušném hracím roce.

1.7.3
1.7.4

1.7.5
1.7.6

1.7.7
1.8

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K POSTIHŮM

1.8.1
1.8.2

Postih lze uložit samostatně nebo s jiným postihem.
Postih pokutou oddílu nelze uložit s vrácením dotace a postihy kontumace výsledku, odečtení
tabulkových bodů nebo vyloučení ze soutěže nelze uložit oddílu v jakékoliv kombinaci těchto
postihů.
Od uložení postihu lze v rozhodnutí disciplinárního orgánu o provinění upustit, jestliže k nápravě
provinilce postačí samotné projednání provinění.
Při určení druhu postihu a jeho výměry se přihlédne k závažnosti provinění, zejména ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění a k pohnutkám
a osobě provinilce.
Polehčujícími okolnostmi jsou zejména, že provinilec:
a) se provinil poprvé nebo pod vlivem okolností na něm nezávislých,
b) se provinil z nedostatku životních zkušeností,
c) se provinil pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
d) odstranil škodlivé následky,
e) před proviněním se choval spořádaně,
f) svého jednání upřímně litoval,
g) své provinění sám oznámil,
h) k svému jednání byl vyprovokován,
j) je mladistvý.
Přitěžujícími okolnostmi jsou zejména, že provinilec:
a) se provinil s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
b) se provinil ze ziskuchtivosti, z pomsty, z nenávisti nebo podobné zavrženíhodné pohnutky,
c) se provinil zákeřným, surovým nebo jiným obdobným způsobem,
d) svedl k provinění jiného,
e) v posledních dvou letech byl opakovaně postižen,
f) proviněním ovlivnil regulérnost soutěže,

1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.8.6

1

Strana 5 (celkem 14)

Disciplinární řád Českého nohejbalového svazu

1.8.7

g) se provinil využívaje přitom své funkce, postavení nebo zaměstnání,
h) se provinil ve více případech, se závažnými následky nebo po delší dobu.
Za více provinění téhož provinilce projednaných ve společném řízení se uloží postih podle
ustanovení vztahujícího se na provinění nejpřísněji postižitelné. Zákaz činnosti, zákaz výkonu
funkce a uzavření stadionu lze uložit, jestliže ho lze uložit za některé z těchto provinění.

1.9

VÝKON POSTIHU

1.9.1

Pokuta se vykoná jejím zaplacením ve prospěch toho organizačního článku svazu, jehož
disciplinární orgán o provinění rozhodoval v prvém stupni.
Do doby zastavení činnosti se započítává doba, po kterou provinilec na základě opatření
disciplinárního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným proviněním nesměl již tuto činnost
vykonávat.
Od výkonu zbytku postihu zastavení činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto postihu
upustit, jestliže provinilec svým chováním prokázal, že jeho další výkon není potřebný.
Zastavení činnosti na určitý počet utkání vykoná jednotlivec vždy v té soutěži, v níž, nebo
v souvislosti s níž se provinil; část postihu, kterou nelze vykonat v určitém hracím roce, se vždy
přenese do následujícího hracího roku.
Zastavení činnosti na určitý počet utkání dle článků 4.10.3, 4.10.4 a 4.10.5 tohoto předpisu vykoná
jednotlivec v soutěži, které se v příslušném hracím roce účastní; část postihu, kterou nelze vykonat
v určitém hracím roce, se vždy přenese do následujícího roku.
Zastavení činnosti na určité období vykoná jednotlivec či příslušné družstvo oddílu ve všech
soutěžích svazu a mezinárodních soutěžích.

1.9.2

1.9.3
1.9.4

1.9.5

1.9.6

2

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

2.1

ÚČEL DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ

2.1.1

2.1.3

Účelem disciplinárního řízení, dále jen řízení, je provinění náležitě zjistit a objasnit a provinilce
spravedlivě postihnout.
Řízení musí působit k upevnění zásady „fair play“ a ostatních zásad spolkového práva v činnosti
svazu.
Pomáhat k dosažení účelu řízení je právem a povinností všech členů svazu.

2.2

ZÁSADY ŘÍZENÍ

2.2.1

Nikdo nemůže být disciplinárně postižen jinak, než z důvodů a způsobem, který stanoví tento
předpis.
Disciplinární orgány jsou povinny postihovat všechna provinění, o kterých se dozví, pokud stanovy
svazu nestanoví jinak.
Disciplinární orgány musí provinění projednávat co nejrychleji, s plným šetřením zaručených práv a
svobod dotčených osob.
Disciplinární orgány postupují v řízení za součinnosti dotčených osob tak, aby byl zjištěn skutkový
stav případu, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí
orgánů.
Disciplinární orgány hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém
uvážení všech okolností případu, jednotlivě i v jejich souhrnu.

2.1.2

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.3

NEPŘÍPUSTNOST ŘÍZENÍ
1
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2.3.1

2.3.2

Řízení nelze zahájit nebo v něm pokračovat:
a) je-li provinění promlčeno, přičemž promlčecí doba činí jeden rok; pokud je s provinilcem
zahájeno trestní, správní nebo občanskoprávní řízení za totéž jednání, do rozhodnutí v těchto
řízeních promlčecí doba řízení neběží,
b) pokud fyzická osoba zemřela,
c) pokud právnická osoba zanikla bez právního nástupce nebo
d) pro stejný skutek, pro který již bylo řízení pravomocně skončeno.
Rozhodnutí o tomtéž skutku v trestním, správním nebo občanskoprávním řízení není překážkou pro
řízení podle tohoto předpisu.

2.4

LHŮTY, DORUČOVÁNÍ

2.4.1
2.4.2

Do lhůty stanovené podle dní, se nezapočítává den, kdy nastala skutečnost, určující její začátek.
Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo
číselným označením odpovídá dni, kdy nastala skutečnost určující začátek lhůty; chybí-li tento den
v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.
Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den
lhůty nejbližší příští pracovní den.
Lhůta je zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno způsobem, který upravují stanovy
svazu.

2.4.3
2.4.4
2.5

DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY

2.5.1

Řízení v prvním stupni vedou disciplinární komise jednotlivých organizačních článků svazu,
zpravidla jako samostatné odborné komise, dále jen disciplinární orgán.
Příslušný k řízení v prvním stupni je disciplinární orgán toho organizačního článku svazu, s jehož
činností provinění souvisí.
Řízení o provinění, jehož provinilec může být postižen vyloučením ze svazu, vede v prvním stupni
výkonný výbor svazu, řízení o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu pak konference nebo
valná hromada svazu.
Z řízení je vyloučen ten člen disciplinárního orgánu, u něhož pro poměr k projednávanému případu
nebo k osobám, jichž se řízení přímo dotýká, je důvod pochybovat o jeho nestrannosti.
Z řízení je vyloučen vždy člen disciplinárního orgánu, který se již účastnil řízení v tomtéž případě
jako člen jiného orgánu.
O vyloučení člena disciplinární orgánu z řízení rozhodne i bez návrhu sám disciplinární orgán, jehož
je členem. Vyloučí-li se z řízení tolik členů, že tento disciplinární orgán již není schopen se usnášet,
postoupí tento orgán případ k řízení nejblíže orgánu, který jej ustanovil.

2.5.2
2.5.3

2.5.4
2.5.5
2.5.6

2.6

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

2.6.1
2.6.2

Jestliže se jednotlivec nebo oddíl dopustil více provinění, které je příslušný projednávat týž
disciplinární orgán, projednávají se tato provinění ve společném řízení.
Společné řízení se koná též proti všem jednotlivcům nebo oddílům, jejichž provinění spolu souvisejí
a jsou projednávány týmž orgánem. K urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze případ
některého z nich vyloučit do samostatného řízení.

2.7

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

2.7.1

Účastníkem řízení je jednotlivec či oddíl, kterého orgán podezírá z disciplinárního provinění, dále
jen podezřelý. Podezřelým se tato osoba stane okamžikem, kdy s ním disciplinární orgán zahájí
řízení podle tohoto předpisu.
Pokud je podezřelým hráč, jiný jednotlivec či jednotlivci, za jehož, či jejichž provinění může být
postižen oddíl, je účastníkem řízení i tento oddíl.

2.7.2

1
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2.7.3

Vedlejším účastníkem je ten, který byl proviněním podezřelého přímo dotčen ve svých právech a
povinnostech a který se do řízení nejpozději v den projednání příslušného provinění na zasedání
orgánu, přihlásil.

2.8

PRÁVA PODEZŘELÉHO

2.8.1

Podezřelý má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a k důkazům o
nich, tvrdit skutková tvrzení a navrhovat důkazy o nich na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné
prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován.
Podezřelý má právo zvolit si zástupce. Zástupcem nezletilého podezřelého, který nenabyl plné
svéprávnosti je vždy i jeho zákonný zástupce.
Oddíl jako účastník dle ustanovení článku 4.7.2 a vedlejší účastník dle ustanovení článku 4.7.3
tohoto předpisu má přiměřeně stejná práva a povinnosti jako podezřelý.

2.8.2
2.8.3
2.9

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

2.9.1

Nasvědčují-li disciplinárnímu orgánu věrohodným způsobem známé skutečnosti tomu, že se určitá
osoba provinila, zahájí s ní disciplinární orgán neprodleně řízení.
Řízení je zahájeno tím, že disciplinární orgán doručí podezřelému a jeho zástupci, je-li znám, poštou
nebo osobně a současně zveřejněním v elektronickém úložišti svazu vyrozumění o tom, že s ním
zahájil řízení o provinění, které musí být skutkově popsáno tak, aby jej nebylo možné zaměnit
s jiným. Toto vyrozumění o zahájení řízení disciplinární orgán stejným způsobem doručí též oddílu,
jehož je podezřelý členem.
Pro účely disciplinárního řízení podle tohoto předpisu platí, že účastníku, případně účastníkům řízení
bylo doručeno vyrozumění o zahájení řízení dva dny po té, co disciplinární orgán výše uvedeným
způsobem vyrozumění o zahájení řízení odeslal a zveřejnil.

2.9.2

2.9.3

2.10

POSTUP V ŘÍZENÍ

2.10.1 Po zahájení řízení disciplinární orgán nevyčkává dalších návrhů a postupuje v řízení tak, aby byl
případ bez průtahů rozhodnut a případný postih vykonán.
2.10.2 Případ se projedná na zasedání disciplinárního orgánu, o jehož konání musí být podezřelý, jeho
zástupce, oddíl, jehož je podezřelý členem a případný vedlejší účastník řízení vyrozuměn, pokud
den, hodina a místo zasedání disciplinárního orgánu nejsou zveřejněny oznámením v elektronickém
úložišti jako pravidelný rozvrh zasedání orgánu.
2.10.3 Podezřelý, jeho zástupce, oddíl, jehož je podezřelý členem, případně vedlejší účastník řízení má
právo být projednání případu na zasedání disciplinárního orgánu přítomen. V nepřítomnosti
podezřelého, lze případ projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán se k projednání
dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.
2.11

DOKAZOVÁNÍ

2.11.1 Dokazuje se:
a) zda došlo k jednání, které je proviněním,
b) zda je za toto jednání odpovědný podezřelý,
c) motiv jednání podezřelého,
d) okolnosti, které ovlivnily následky provinění,
e) polehčující a přitěžující okolnosti
2.11.2 Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k zjištění skutkového stavu, zejména výpověď
podezřelého, výpovědi svědků, znalecké posudky a vyjádření, listiny a předměty, videozáznamy,
audiozáznamy a jiné obdobné záznamové prostředky.
2.11.3 Provedení důkazu může navrhnout každý účastník zásadně před zahájením projednávání provinění
na zasedání disciplinárního orgánu, případně důkaz předložit k provedení na tomto projednávání; o
provedení navrženého nebo předloženého důkazu rozhodne s konečnou platností disciplinární orgán.
1
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2.11.4 Pokud je rozhodčím v zápise o utkání uvedeno, že se určitým provinění dle Pravidel provinil určitý
provinilec, má se za to, že toto disciplinární provinění bylo tomuto provinilci dokázáno.
2.12

ROZHODNUTÍ

2.12.1 Disciplinární orgán řízení zastaví, jestliže se v něm zjistí, že
a) k jednání, o němž se vede řízení, nedošlo nebo není proviněním,
b) podezřelý se nedopustil jednání, o kterém se vede řízení,
c) jednání, o němž se vede řízení, nebylo podezřelému dokázáno,
d) podezřelý nebyl v době provinění disciplinárně odpovědný,
e) odpovědnost za provinění zanikla,
d) podezřelý zemřel nebo zanikl bez právního nástupce
2.12.2 Výrok rozhodnutí, jímž je podezřelý uznán vinným, musí obsahovat též popis jednání s označením
místa a času kdy k němu došlo, vyslovení viny, druh a výměru postihu, případně výrok o upuštění od
uložení postihu, stanovení počátku běhu doby zákazu činnosti, či stanovení jiné skutečnosti důležité
pro výkon rozhodnutí, případně i výrok o náhradě nákladů řízení.
2.13

ZKRÁCENÉ ŘÍZENÍ

2.13.1 Provinění dle článků 4.2.1 a 4.8.1 tohoto předpisu se projednají bez ústního jednání a účasti
provinilce a provinilci disciplinární orgán bez dalšího rozhodne o uložení příslušného postihu. Proti
uložení postihu se nelze odvolat.
2.13.2 Byla-li provinilci udělena rozhodčím červená karta, může orgán projednat příslušné provinění bez
ústního jednání a účasti provinilce a bez dalšího rozhodnout o uložení příslušného postihu, pokud jej
uloží ve výměře jeho spodní hranice. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.
2.14

NÁKLADY ŘÍZENÍ

2.14.1 Podezřelý, oddíl, jehož je podezřelý členem, vedlejší účastník, jejich zástupci se účastní řízení na
vlastní náklady. Disciplinární orgán může v případech zvláštního zřetele rozhodnout, že některému
z účastníků náleží přiměřená náhrada nákladů, jež v řízení vynaložil.
2.14.2 Náklady na účast svědků, znalců či pořízení jiných důkazů, pokud byly použity pro rozhodnutí,
stejně jako náklady disciplinárního orgánu v řízení, nese ten organizační článek svazu, který
disciplinární orgán ustanovil. disciplinárních trestů

3

PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

3.1

ODVOLÁNÍ

3.1.1

Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu o provinění má účastník řízení právo podat odvolání, dále
jen odvolání, pokud tento předpis v ustanovení článků 2.13.1 a 2.13.2 nestanoví jinak. Jde-li o
mladistvého, v jeho prospěch má právo podat odvolání též jeho zákonný zástupce.
O odvolání rozhoduje ten orgán svazu, nebo jeho organizační jednotky, který příslušnou
disciplinární komisi ustanovil, případně odvolací komise, pokud byla svazem nebo jeho organizační
jednotkou ustanovena, dále jen odvolací orgán.
Odvolání je třeba podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u odvolacího orgánu. Pokud tento
předpis nestanoví jinak, má odvolání odkladný účinek.
Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu; jeli to nutné, dosavadní řízení
doplní a případné vady odstraní.
Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán napadené rozhodnutí změní, jinak odvolání zamítne a
napadené rozhodnutí potvrdí.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

1
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3.1.7

3.1.8

Odvolání podléhá poplatkové povinnosti. Výši poplatku a jeho placení stanoví jiný předpis svazu.
Pokud odvolací orgán rozhodne o změně napadeného rozhodnutí tak, že zcela odvolání vyhoví, vrátí
odvolací orgán zaplacený poplatek odvolateli.
Náklady odvolacího řízení si nese jeho účastník.

1
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3.2

SOUDNÍ PŘEZKUM

3.2.1

Podle ustanovení § 258 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, může každý odvolatel nebo
ten, kdo na tom má právní zájem hodný právní ochrany, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
rozhodnutí odvolacího orgánu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami svazu.
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí odvolacího orgánu zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí.

3.2.2

4

SKUTKOVÉ PODSTATY DISCIPLINÁRNÍCH PROVINĚNÍ

4.1

PROVINĚNÍ DLE ČLÁNKU 10 PRAVIDEL

4.1.1

Kdo se provinil způsobem, uvedeným v článku 10 pravidel, bude postižen příslušným postihem
v utkání, který je uveden v článku 10 pravidel. Uložení tohoto postihu je ve výlučné působnosti
rozhodčího utkání. Tento postih není překážkou pro uložení postihu dle tohoto řádu.

4.2

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

4.2.1

Kdo jako hráč pokračuje v nevhodném chování i po napomenutí rozhodčím, úmyslně zakopne míč,
mluvením, gesty či jinak obdobně narušuje řádný průběh utkání, nebo se jinak obdobně nesportovně
chová a byla mu rozhodčím za toto nebo tato provinění udělena žlutá karta, bude postižen pokutou
ve výši 1 000,- Kč

4.3

HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

4.3.1

4.3.2

Kdo jako hráč ve hře úmyslně zasáhne protihráče některou částí těla, a byla mu či měla mu za to být
rozhodčím udělena rozhodčím červená karta, bude postižen zákazem činnosti na dvě až čtyři utkání
nebo pokutou až do výše 2 000,- Kč
Kdo v utkání uráží soupeře, rozhodčí či diváka nadávkou, posuňkem, odplivnutím, hanlivým
výrokem, zesměšněním, nebo se jinak obdobně hrubě nesportovně chová, a byla mu či měla mu být
za to udělena červená karta, bude postižen zákazem činnosti na dvě až čtyři utkání, případně též
pokutou až do výše 3 000,- Kč

4.4

PŘEDČASNÉ SVÉVOLNÉ OPUŠTĚNÍ HŘIŠTĚ

4.4.1

Kdo svévolně předčasně opustí hřiště, a byla mu či měla mu být za to rozhodčím udělena červená
karta, bude postižen zákazem činnosti na dvě až čtyři utkání, případně též pokutou až do výše
3 000,- Kč
Stejně bude postižen ten, který svévolně k utkání nenastoupí. Domácí družstvo za inzultaci hráče,
funkcionáře či rozhodčího divákem.

4.4.2
4.5

DOPING

4.5.1

Kdo se zúčastní utkání pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo odmítne se
podrobit zkoušce na přítomnost těchto látek v těle, bude postižen zákazem činnosti až na šest utkání,
případně i pokutou až do výše 5 000,- Kč
Kdo jako hráč užije látku zapsanou jako zakázanou na seznamu Antidopingové komise, bude
postižen zákazem činnosti až na dva roky.

4.5.2
4.6

TĚLESNÉ NAPADENÍ

4.6.1

Kdo v utkání tělesně napadne spoluhráče, protihráče, rozhodčího, některého z ostatních účastníků
utkání, pořadatele nebo diváka cloumáním, vrážením, udeřením, udeřením míčem či jiným
1
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4.6.2

předmětem, kopnutím, bude postižen zákazem činnosti až na šest měsíců, případně i pokutou do
8 000,- Kč
Kdo se dopustí jednání dle předchozího odstavce a napadenému způsobí zranění, bude postižen
zákazem činnosti až na devět měsíců, případně i pokutou až do výše 12 000,- Kč

4.7

VYLOUČENÍ PRO DRUHÉ NAPOMENUTÍ

4.7.1

Kdo byl vyloučen proto, že byl v jednom utkání podruhé napomenut rozhodčím žlutou kartou, bude
postižen zákazem činnosti na jedno až dvě utkání.

4.8

OPAKOVANÉ NAPOMENUTÍ V SOUTĚŽI

4.8.1

Kdo byl napomenut v jednom ročníku soutěže rozhodčím žlutou kartou:
a) potřetí, bude postižen zákazem činnosti na jedno utkání,
b) počtvrté a každé další napomenutí žlutou kartou, bude postižen zákazem činnosti na dvě
utkání.

4.9

OVLIVŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

4.9.1
4.9.2

Kdo požaduje, nabízí, dává nebo přijímá úplatek za účelem ovlivnění výsledku utkání, bude postižen
zákazem činnosti na šest až dvacet čtyři měsíců a pokutou až do výše 20 000,- Kč.
Kdo úmyslně ovlivňuje výsledek zápasu nebo utkání, sabotuje hru či k tomuto jednání někoho
navádí, bude postižen zákazem činnosti na čtyři až šestnáct měsíců a pokutou až do výše 12 000,Kč.

4.10

PORUŠOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PŘEDPISŮ, MAŘENÍ ROZHODNUTÍ

4.10.1 Kdo neoprávněně zasáhne do zápisu o utkání, bude postižen zákazem činnosti na jedno až dvě
utkání
4.10.2 Kdo se ve výkonu postihu zákazu činnosti utkání přesto utkání zúčastní či se utkání účastní a při tom
porušuje předpisy o přestupu, přeřazení, hostování, fluktuaci a postaršení, bude postižen zákazem
činnosti na dvě až čtyři utkání, případně i pokutou až do výše 3 000,- Kč.
4.10.3 Kdo se účastní v jiném oddíle bez souhlasu mateřského oddílu v přátelského či mezinárodního
utkání, bude postižen zákazem činnosti na dvě až čtyři utkání.
4.10.4 Kdo souběžně podá dvě a více žádostí o přestup nebo hostování, bude postižen zákazem činnosti až
na dvě utkání, nebo, případně i, pokutou do výše 2 000,- Kč
4.10.5 Kdo poskytne orgánům svazu nesprávné údaje nebo podá nepravdivou svědeckou výpověď, bude
postižen zákazem činnosti až na dvě utkání, nebo, případně i, pokutou do výše 3 000,- Kč
4.11

NEPLNĚNÍ REPREZENTAČNÍCH POVINNOSTÍ

4.11.1 Kdo neomluveně pozdě nastoupí k reprezentační akci, ke které byl nominován, bude postižen
vyloučením z reprezentace až na tři měsíce nebo, případně i, pokutou do výše 5 000,- Kč
4.11.2 Kdo se neomluveně nezúčastní reprezentační akce, ke které byl nominován, nebo ji neomluveně
opustí, bude postižen vyloučením z reprezentace na jeden až šest měsíců, případně i pokutou do výše
5 000,- Kč
4.12

PODVOD

4.12.1 Kdo v souvislosti se svým členstvím ve svazu sebe nebo jiného obohatí nebo získá pro sebe nebo
jiného jinou výhodu tím, že úmyslně uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí
podstatné skutečnosti a způsobí tak někomu újmu, bude postižen zákazem činnosti až na tři měsíce,
případně i pokutou až do výše 20 000,- Kč.

1
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4.13

PORUŠENÍ ZÁKAZU DISKRIMINACE

4.13.1 Kdo veřejně diskriminuje jiného z důvodu rasy, etnicity, národnosti, pohlaví, věku, sexuální
orientace, zdravotního postižení, víry či světového názoru, bude postižen zákazem činnosti na jeden
až dvacet čtyři měsíců nebo pokutou až do výše 10 000,- Kč
4.14

PROVINĚNÍ ROZHODČÍCH

4.14.1 Kdo se jako rozhodčí neomluveně nedostaví k utkání, ke kterému byl delegován, bude postižen
zákazem činnosti až na šest měsíců.
4.14.2 Kdo jako rozhodčí podstatně nebo opakovaně chybuje v řízení utkání či se chová neslučitelně
s postavením rozhodčího, bude postižen zákazem činnosti až na tři měsíce.
4.14.3 Kdo jako rozhodčí podstatně nebo opakovaně chybuje v administrativě související s výkonem
funkce, bude postižen zákazem činnosti až na jeden měsíc.
4.14.4 Skutkové podstaty a postihy dle článků 4.14.1 až 4.14.3 tohoto předpisu se použijí obdobně i na
postih provinění instruktorů.
4.15

PROVINĚNÍ ČINOVNÍKŮ

4.15.1 Kdo se jako kapitán nebo trenér, vedoucí družstva či další člen realizačního týmu proviní
proviněním dle některého z předchozích článků této části tohoto předpisu, bude postižen postihem,
stanoveným pro příslušný článek, přičemž výměra tohoto postihu bude zvýšena o jednu čtvrtinu,
nejméně však o jedno utkání. To platí i na provinění rozhodčích a instruktorů, která nejsou
proviněními dle článků 4.14.1 až 4.14.4 tohoto předpisu.
4.15.2 Kdo se jako činovník oddílu nohejbalu, který není hráčem, kapitánem, trenérem, vedoucím družstva
či jiným členem realizačního týmu, nebo rozhodčím, proviní proviněním dle některého z
předchozích článků této kapitoly, bude postižen zákazem vstupu na stadion, přičemž výměra tohoto
postihu bude odpovídat výměře postihu, stanovené pro příslušné provinění, zvýšené o jednu čtvrtinu,
nejméně však o jedno utkání.
4.16

PROVINĚNÍ DIVÁKŮ A JINÝCH OBDOBNÝCH OSOB

4.16.1 Kdo jako divák při utkání narušuje jeho řádný průběh vulgárním slovním projevem, vyvoláním
potyčky, tělesným napadením jiné osoby, vniknutím do prostoru hřiště, hozením předmětu či jiným
obdobným nepřijatelným způsobem chování, bude postižen zákazem vstupu na stadion na jeden až
šest měsíců.
4.17

PROVINĚNÍ ODDÍLŮ NOHEJBALU

4.17.1 Oddíl nohejbalu, jehož hráč, hráči, družstvo, trenér či další člen realizačního týmu svévolně opustí
hřiště v průběhu utkání, bude postižen kontumací výsledku družstva v příslušném utkání a pokutou
ve výši 5 000,- Kč.
4.17.2 Stejně bude postižen oddíl nohejbalu, jehož družstvo bez závažných důvodů nenastoupí k utkání.
4.17.3 Oddíl nohejbalu, jehož hráč, kapitán, trenér či další člen realizačního týmu nebo jiný činovník oddílu
nohejbalu mařil výkon trestu, bude postižen kontumací výsledku družstva v příslušném utkání.
4.17.4 Oddíl nohejbalu, jehož družstvo je pořadatelem utkání
a) poruší své povinnosti, stanovené předpisem svazu,
b) připustí nepřijatelný způsob chování diváků během utkání.
c) připustí pronesení zbraní, pyrotechniky či jiných předmětů ohrožujících zdraví přítomných
nebo
d) nezabrání vstupu neoprávněných osob do prostoru hřiště,
bude postižen pokutou do výše až 20 000,- Kč nebo, případně i kontumací příslušného utkání
příslušného družstva, uzavřením stadionu, nebo odehráním utkání bez diváků.
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4.17.5 Oddíl nohejbalu, jehož hráč či hráči jednají takovým způsobem, že rozhodčí ukončil nebo měl
ukončit utkání, bude postižen pokutou do výše 30 000,- Kč, kontumací příslušného utkání,
odebráním bodů nebo vyřazením ze soutěže příslušného družstva.
4.17.6 Oddíl nohejbalu, který neumožní nebo ztíží účast svých členů na reprezentačních, výběrových a
podobných akcích, bude postižen pokutou až do 10 000,- Kč.
4.17.7 Oddíl nohejbalu, jehož člen se provinil proviněním dle článku 4.9 a 4.12, bude postižen pokutou až
do 20 000,- Kč, nebo odečtením až šesti bodů jakéhokoliv družstva v příslušné soutěži.
4.18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.18.1 Disciplinární řád ve znění, účinném od 11.12.2016 se ruší.
4.18.2 Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dne 12.3.2017.

V Praze dne 12.3.2017
Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS
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