DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČFPH
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

4.

Podle tohoto disciplinárního řádu České federace Powerchair Hockey (dále jen „DŘ ČFPH”) se
projednávají všechna disciplinární provinění v českém florbalu na elektrických vozících (dále jen „PH“),
tj. všechna provinění účastníků PH utkání, organizovaných kterýmkoli subjektem či orgánem
pověřeným Českou federací Powerchair Hockey (dále jen „ČFPH”) a to bez ohledu na to, zda je
provinilý členem některé z organizací sdružených v ČFPH či nikoliv. Tresty uložené disciplinárními
orgány podle tohoto DŘ ČFPH mají platnost pro všechny mistrovské i nemistrovské pturnaje pořádané
ČFPH nebo jí pověřenými orgány (dále jen „soutěže PH“).
Podle tohoto DŘ ČFPH se projednávají i všechna provinění v české reprezentaci a to v tuzemsku i
v zahraničí a dále i provinění v přestupním řízení.
V disciplinárním řízení se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů:
a) Porušení platných řádů, směrnic, nařízení apod. ČFPH a všech dalších orgánů řídících soutěže
PH.
b) Provinění související s účastí v soutěžích PH.
c) Jiná provinění znevažující jméno českého PH nebo ČFPH včetně provinění v reprezentaci a
mezinárodních stycích.
Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění
jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle
represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.
Článek 2
Disciplinární orgány

1.
2.
3.

4.

Disciplinárními orgány v ČFPH jsou disciplinární komise tj. výkonný výbor ČFPH (dále jen VV ČFPH) a
komise rozhodčích (dále jen „KR“).
Pro provinění rozhodčích stanovených v „Příkladovém sazebníku provinění a trestů“ pod čísly 1 až 4
má disciplinární pravomoc KR. KR pro své soutěže ustavuje VV ČFPH.
VV ČFPH popřípadě KR projednávají všechna disciplinární provinění v ČFPH. Jiné PH orgány (odborné
komise, výbory klubů apod.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných
v odvolacím řízení, kterými je kontrolní a revizní komise ČFPH (dále jen KRK ČFPH).
Provinění jednotlivců a kolektivů v soutěžích řízených přímo ČFPH, případně v souvislosti s reprezentací
náleží do pravomoci VV ČFPH, popřípadě KR ČFPH.
Článek 3
Disciplinární tresty

1.

2.

V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokuta
c) zastavení závodní činnosti
d) zákaz výkonu funkce
e) vyloučení z činnosti v ČFPH
V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokuta
c) zastavení závodní činnosti
d) vyloučení ze soutěže
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3.

Součástí DŘ jsou i příkladové sazebníky trestů. Tato část DŘ má pouze doporučující charakter a
neobsahuje kompletní výčet všech možných disciplinárních provinění a trestů. Jedná se především o
informativní ustanovení, kterými se VV ČFPH není povinna doslovně řídit. VV ČFPH svá rozhodnutí o
trestech vždy přizpůsobí charakteru a okolnostem konkrétního případu.
4. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném
odložení činí 3 měsíce až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to v
příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno.
5. Tresty uvedené v odstavci II. pod písmeny a) a b) lze uložit pouze klubu, tresty uvedené ve druhém
odstavci pod písmeny c) a d) lze uložit pouze jednotlivým týmům.
6. Napomenutí je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně
závažných či ojedinělých provinění. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od
posledního jeho 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.
7. Finanční pokuta:
a) Jednotlivcům působícím v českém PH lze uložit peněžitou pokutu až do výše 15 000,- Kč.
b) Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 50 000,- Kč.
c) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo
rozhodnutí oznámeno a v této lhůtě vyrozumět VV ČFPH o zaplacení pokuty. Při úhradě
pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu
pokuty jednotlivců nese odpovědnost i mateřský klub, případně také hostující klub je-li
potrestaným hráč.
d) Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, přijme VV ČFPH další potřebná
opatření.
e) Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání.
O jejím případném vrácení rozhodne KRK ČFPH.
f) Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem
g) Finanční pokutou není případně řešena vzniklá škoda či újma.
8. Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý
počet soutěžních utkání. Zastavení závodní činnosti je možné pouze v daném typu soutěže, ve kterém
se takto potrestaný přestupek stal. Zastavení závodní činnosti nabývá dnem rozhodnutí VV ČFPH.
9. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, rozhodčím a jiným osobám pověřeným obdobnými
funkcemi na dobu nejvýše dva roky. Zastavení výkonu funkce je možné pouze v rámci soutěže, ve které
se takto potrestaný přestupek stal. Zastavení výkonu funkce nabývá dnem rozhodnutí VV ČFPH.
10. Vyloučení z činnosti v PH je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných provinění. Trest má
za následek vyloučení ze všech činností v ČFPH. Trest vyloučení z činnosti není možné uložit jednotlivci,
který se přestupku dopustil jako mladistvý.
11. Trest vyloučení týmu ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy
odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k ovlivnění utkání nebo
soutěže neregulérním způsobem.
Článek 4
Postup v disciplinárním řízení
1.

VV ČFPH zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody.
a) Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
 zápis o utkání
 zpráva pořadatele turnaje
 vlastní zjištění VV ČFPH
 písemná zpráva odborné komise ČFPH
 písemné oznámení klubu.
O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují VV ČFPH bez zbytečných odkladů.
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2.

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.
3. VV ČFPH oznamuje termín disciplinárního řízení proviněným, nejpozději 3 dny před jeho konáním
elektronickou poštou na adresu mateřského klubu, případně také hostujícího klubu je-li proviněným
hráč. VV ČFPH v oznámení stanoví, zda je přítomnost proviněného povinná.
4. Oznámení důležitým svědkům události a ostatním potencionálním účastníkům disciplinárního řízení
provádí VV ČFPH dle vlastního uvážení.
5. VV ČFPH postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. K
řádnému objasnění okolností provinění je VV ČFPH oprávněn přizvat k jednání osoby, které mohou
sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály.
6. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků ČFPH nebo z prostředků mateřského klubu,
případně hostujícího klubu je-li proviněným hráč v případě, že VV ČFPH rozhodne o vině provinilce.
V případě, že VV ČFPH nerozhodne o vině provinilce, se úhrada nákladů pro svědky provede z rozpočtu
ČFPH.
7. Provinilec má právo se disciplinárního řízení zúčastnit, ale tuto skutečnost musí nahlásit emailem nebo
telefonicky alespoň den před konáním disciplinárního řízení a to do 12 hod. Provinilec může své
vyjádření učinit i písemně či emailem. V případě předvolání provinilce VV ČFPH, je tento provinilec
povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor mateřského klubu,
případně hostujícího klubu je-li proviněným hráč. Klub, jehož je provinilý členem, popřípadě klub, ve
kterém provinilý hostuje, může VV ČFPH zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu. Vyžaduje-li to
povaha provinění, přizve VV ČFPH k projednání případu odpovědné funkcionáře klubu. Za účast všech
pozvaných odpovídá mateřský klub, případně také hostujícího klubu je-li proviněným hráč. Nemůže-li
VV ČFPH případ projednat z objektivních důvodů, cestovní výlohy hradí ČFPH.
8. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne VV ČFPH o uložení trestu podle tohoto
DŘ ČFPH 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 VV ČFPH též od potrestání upustit.
a) O rozhodnutí VV ČFPH o potrestání je vždy proveden zápis, který musí obsahovat:
 přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání;
 způsob úhrady finanční pokuty (je-li uložena);
 charakteristiku provinění, za které byl trest uložen;
 poučení o možnosti odvolání;
 způsob uhrazení poplatku z disciplinárního řízení;
 seznam s popisem podkladů, na jehož základě rozhodl VV ČFPH o výši trestu;
 podpis a razítko.
9. Účinnost disciplinárních trestů:
a) Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí VV ČFPH o uložení
trestu.
b) Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení, začíná účinnost
trestu dnem zastavení činnosti.
c) Tresty za provinění v přestupním či registračním řízení se ukládají s účinností ode dne, který
stanoví VV ČFPH ve svém rozhodnutí.
10. O svém rozhodnutí vyrozumí VV ČFPH elektronickou poštou klub, jehož je provinilec členem nejpozději
do 7 dní od projednání případu. V případě, že provinilý hráč je na hostování, bude vyrozuměn i klub, ve
kterém hráč hostuje. Je-li provinilec nebo zástupce klubu jednání VV ČFPH přítomen, může být
rozhodnutí VV ČFPH vyhlášeno ústně.
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Článek 5
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
1.

2.

3.

Ukládání trestů:
a) Projednává-li VV ČFPH současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění
nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.
b) Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění VV ČFPH trest, nelze za tentýž, již potrestaný, skutek
vést další disciplinární řízení. Při ukládání trestu považují VV ČFPH za polehčující okolnosti zejména to,
že provinilý:
- byl vyprovokován;
- před proviněním se řádně choval;
- nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil;
- projevil upřímnou lítost;
- sám oznámil provinění, kterého se dopustil;
- napomáhal účinně při objasňování svého provinění.
Při ukládání trestu považují VV ČFPH za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý se:
- dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě;
- dopustil provinění jako funkcionář;
- svedl k provinění jiného;
- dopustil více provinění;
- dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán;
- svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.
Článek 6
Odvolání

1.
2.

O odvolání proti rozhodnutí VV ČFPH na jakékoliv úrovni rozhoduje KRK ČFPH.
Podání odvolání
a) Proti rozhodnutí VV ČFPH může provinilec podat odvolání.
b) Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo
jiný, než on sám. V případě potrestání týmu či klubu se může odvolat pouze klub
prostřednictvím zástupců oprávněných jednat za klub dle Evidenční karty.
c) Odvolání podává potrestaný písemně doložitelným způsobem do 15 dnů ode dne oznámení
nebo doručení rozhodnutí VV ČFPH, a to ke KRK ČFPH.
d) Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČFPH.
Článek 7
Zvláštní ustanovení

1.

2.
3.

Poplatek z disciplinárního řízení
a) Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady
disciplinárního řízení.
b) Pro ligovou soutěž je výše poplatku stanovena na částku 800,- Kč.
c) Pro ostatní soutěže je výše poplatku stanovena na částku 400,- Kč.
d) Příslušný poplatek se musí zaplatit do týdne od projednání disciplinárního provinění.
Tresty uložené VV ČFPH se klubům, týmům a jejich členům zaznamenávají do evidenční databáze
ČFPH. Záznam trestu je oprávněna provést pouze VV ČFPH.
Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce lze na základě
žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od tří
měsíců do jednoho roku. Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek
vyloučení z činnosti v ČFPH, může VV ČFPH, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnoveni
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4.

některých nebo všech činností v ČFPH. K řízení o prominutí trestu lze přistoupit pouze za předpokladu,
že před jeho zahájením došlo k úhradě všech závazků vůči ČFPH. O změně trestu rozhoduje orgán,
který o něm rozhodl s konečnou platností (VV ČFPH nebo KRK ČFPH).
Pro účely tohoto DŘ je za soutěžní období považováno období mezi prvním a posledním utkáním dané
soutěže.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí VV ČFPH.
Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 20. června 2016.

5

Příkladové sazebníky provinění a trestů
I - Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, funkcionáři atd.)
Za jednotlivce (hráče, trenéra a funkcionáře) je pro účely tohoto disciplinárního řádu považován i divák,
pokud je členem ČFPH.
1) Nesportovní chování na hřišti
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem ze hry, např. neslušné
pokřikování na hřišti, předstírání zranění, nedodržení předepsané výstroje a jiné podobné případy.
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, napomenutím nebo zastavením činnosti na jeden až čtyři
zápasy.
2) Nepodepsání zápisu kapitánem či uvedení nepravdivých nebo urážlivých poznámek do zápisu o utkání
Trestá se zastavením závodní činnosti na jeden až pět zápasů.
3) Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům
a) nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, zastavením činnosti na jeden až čtyři zápasy.
b) hrubé urážky, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání a vyhrožování
Trestá se zastavením činnosti na tři zápasy až deset zápasů.
4) Nesportovní chování vůči rozhodčím nebo funkcionářům řídících orgánů v rámci utkání i mimo něj
a) kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, zastavením činnosti na dva až šest zápasů, případně finanční
pokutou.
b) urážky, vulgární výrazy, plivnutí, vyhrožování, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání a
jiné
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, zastavením činnosti na čtyři až deset zápasů, případně
finanční pokutou.
Za přestupky v bodech 3b a 4b nelze uložit podmíněný trest.
5) Napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na
hrací ploše
a) cloumáním, vrážením, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, zastavením činnosti na dva až osm zápasů, případně finanční
pokutou.
b) udeřením, udeřením hokejkou, včetně pokusu o udeření a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo
ke zranění napadeného
Trestá se v případě, že nepostačí trest ve hře, zastavením činnosti na šest až dvanáct zápasů, případně
finanční pokutou.
c) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní
neschopnost napadeného
Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky, případně finanční pokutou. V závažnějších či
opakovaných případech vyloučením z činnosti v ČFPH.
6) Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací
plochu v areálu haly či v jeho blízkosti
a) jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
Trestá se zastavením činnosti na tři měsíce až jeden rok.
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b) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní
neschopnost napadeného.
Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky. V závažnějších či opakovaných případech
vyloučením z činnosti v ČFPH.
7) Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj
Cloumáním, násilným vrážením, udeřením, úmyslným udeřením hokejkou nebo jiným předmětem a jiným
způsobem napadení
Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky. V závažnějších či opakovaných případech
vyloučením z činnosti v ČFPH.
Za přestupky v bodech 5c, 6b, 7 nelze uložit podmíněný trest
8) Úmyslné ovlivňování výsledku utkání - narušení regulérnosti soutěže
a) bez úplaty nebo slibu úplaty
Trestá se zastavením činnosti na šest až dvacet zápasů.
b) bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slib úplaty
Trestá se pokutou a zastavením činnosti na jeden až dva roky. V závažnějších či opakovaných případech
vyloučením z činnosti v ČFPH.
9) Nesprávnosti při registraci a přestupech/hostování
a) neodpovědný postup při provádění přestupu/hostování, podání více přestupů/hostování, uvádění
nesprávných údajů na přestupních/hostujících náležitostech, jejich zatajování nebo falšování, žádost o
registraci již registrovaného hráče a jiné
Trestá se pokutou a zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na tři měsíce až dva roky. V závažnějších
či opakovaných případech vyloučením z činnosti v ČFPH.
10) Neoprávněné nastoupení hráče k utkání
a) nastoupení hráče v zastavené činnosti, neoprávněné nastoupení za jiný klub/tým apod.
Trestá se pokutou a zastavením činnosti na tři měsíce až dva roky. V závažnějších či opakovaných případech
vyloučením z činnosti v ČFPH.
b) vedoucí družstva, trenér, případně kapitán za umožnění neoprávněného nastoupení hráče.
Trestá se zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři až deset zápasů a finanční pokutou.
11) Porušování zákonů, stanov, řádů a předpisů ČFPH a rozhodnutí jeho orgánů
Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních, nepravdivé
svědecké výpovědi, nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu se zákony a řády ČFPH,
nedodržování či porušování rozhodnutí orgánů ČFPH apod.
Trestá se zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden měsíc až dva roky, případně dalšími
opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ a v závažnějších či opakovaných případech vyloučením z činnosti
v ČFPH.
12) Nedostatečně omluvená neúčast nebo neomluvení se k reprezentaci, přípravnému nebo výběrovému
utkání
Trestá se zastavením činnosti na dva až pět zápasů, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto
DŘ.
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II - Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů (kluby, týmy)
1) Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři
a) nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné jednotlivé případy
v areálu hřiště při utkání i po utkání
Trestá se napomenutím či pokutou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, případně
dalšími opatřeními dle zvážení VV ČFPH.
b) hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích
nebo hráčů a jiné výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání
Trestá se pokutou klubu, jehož příznivci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení
opakování.
c) inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů některého klubu.
Za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo se pohybovat v prostoru hrací
plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem.
Trestá se pokutou klubu, jehož příznivci se napadení či inzultace dopustili, a dalšími opatřeními k zamezení
opakování.
d) napadení či inzultace hráčem nebo funkcionářem
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání družstvu, jehož příslušníci se
napadení či inzultace dopustili, a dalšími opatřeními k zamezení opakování.
Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je poškozený klub povinen nahlásit ihned řídícímu
orgánu soutěže jména a adresy viníků.
2) Zaviněné nenastoupení týmu k utkání
Trestá se pokutou klubu, případně zastavením činnosti týmu na jedno soutěžní utkání a úhradou vzniklých
prokazatelných nákladů.
3) Svévolné opuštění hrací plochy celým týmem, odmítnutí pokračování ve hře nebo závěrečného
pozdravu celým kolektivem
Trestá se napomenutím nebo pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení VV ČFPH.
4) Machinace narušující regulérnost soutěže
Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči, trenérem nebo funkcionářem klubu či týmu, podplácení
hráčů soupeře i vlastních, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby úplaty a jiná jednání narušující
regulérnost soutěže.
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti týmu na jedno až čtyři soutěžní utkání, případně vyloučením
týmu ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení VV ČFPH.
5) Porušování zákonů, stanov, řádů a předpisů ČFPH a rozhodnutí jeho orgánů
Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních, nakládání s
finančními a hmotnými prostředky v rozporu se zákony a řády ČFPH, nedodržování nebo porušování
rozhodnutí orgánů ČFFPH, hrubé nebo opakované porušování řádů a předpisů ČFPH apod.
Trestá se napomenutím nebo pokutou klubu, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími
opatřeními dle zvážení VV ČFPH.
Potrestání viníků
Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží VV ČFPH kromě
kolektivních trestů i tresty jednotlivcům podle příslušných článků přílohy I tohoto DŘ.
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Nedobytnost trestů a finančních plnění
V případech nedobytnosti trestu pokuty a finančních plnění stanovených řády a předpisy ČFPH či
rozhodnutími řídících orgánů, zastaví VV ČFPH po předchozím písemném upozornění činnost týmu, za jehož
provinění, nebo z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo.
III - Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích
Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích si může VV ČFPH vyžádat prošetření provinění a stanovisko
příslušných odborných komisí. Pro provinění pod čísly 1 až 4 se stanoví KR (komise rozhodčích)
disciplinárním orgánem. VV ČFPH má právo její rozhodnutí změnit.
1) Zaviněné pozdní dostavení se k řízení utkání.
Trestá se napomenutím, pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na jeden až čtyři týdny.
2) Nedostavení se k utkání bez omluvy
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na jeden až tři měsíce.
3) Dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost řídit utkání.
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na jeden týden až dvanáct měsíců.
4) Nedostatečné vyplnění zápisu o utkání
a) neuvedení závadného chování hráčů, diváků, trenérů či funkcionářů
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na dva týdny.
b) nesprávné popsání přestupků nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na přední straně
zápisu apod.
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na jeden až tři měsíce.
5) Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání
Zamlčení inzultace, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány, požadování nesprávné výše
náhrady a jiná porušení směrnic a nařízení řídícího orgánu soutěže.
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců.
6) Převzetí řízení utkání, na které se nedostavil delegovaný rozhodčí před uplynutím čekací doby nebo
svévolná delegace k utkání.
Trestá se pokutou a popř. i zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců.
7) Urážky hráčů, rozhodčích nebo jiných funkcionářů či diváků
Trestá se pokutou a zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců.
8) Tělesné napadení
Napadení hráčů, rozhodčích a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na hrací ploše či v areálu
hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání.
a) nedošlo-li ke zranění napadeného
Trestá se pokutou a zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců.
b) došlo-li ke zranění napadeného
Trestá se pokutou a zákazem výkonu funkce na šest až dvacet čtyři měsíců a v závažnějších či opakovaných
případech vyloučením z činnosti v ČFPH.
9) Podplácení
Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku utkání, či bez ovlivnění nebo z
jakýchkoliv jiných důvodů.
Trestá se pokutou a zákazem výkonu funkce na dvanáct až dvacet čtyři měsíců.
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