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A. OBECNÁ ČÁST 

I. Definice 

1. „Klub“ je právnická osoba, která je členem ČSH dle Stanov ČSH. 

2. „Jednotlivec“ je fyzická osoba, která je členem ČSH dle Stanov ČSH. 

3. „Člen ČSH“ je společné označení pro kluby a jednotlivce.  

4. „Hráč“ je jednotlivec s licencí hráče.  

5. „Funkcionář družstva“ je jednotlivec uvedený v zápise o utkání jako funkcionář. 

6. „Disciplinární orgán“ či „disciplinární komise“, dále také jen jako „DK“, je 

orgán oprávněný rozhodovat o disciplinárních proviněních a uložení trestu dle 

tohoto řádu; 

7. „DŘ“ znamená disciplinární řízení vedené dle tohoto řádu; 

8. „Účastník DŘ“ je člen ČSH, se kterým bylo zahájeno disciplinární řízení dle tohoto 

řádu; 

9. „Provinilec“ je člen ČSH, kterému byl uložen trest za disciplinární provinění dle 

tohoto řádu; 

10. „Předpisy ČSH“ jsou Stanovy ČSH, Vnitřní předpisy ČSH definované Stanovami 

ČSH, předpisy krajských svazů házené a veškerá rozhodnutí orgánů ČSH a KSH; 

11. „Řídící orgán“ je útvar nebo jednotlivec pověřený řízením dané soutěže. 

12. „Hrací doklad“ je záznam o osobě která se účastní utkání v informačním 

systému ČSH, popř. Rozpisem soutěží definovaný seznam osob vytištěný z 

informačního systému ČSH 

13. „Informační systém ČSH“ je interní databázový systém, do kterého mají 

přístup všechny kluby ČSH. 

 

II. Úvodní ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tento Disciplinární řád Českého svazu házeného (dále jen „DŘH“) stanoví podmínky 

jednotného spravedlivého postupu při řešení disciplinárních provinění v házené; 

upravuje zejména skutkové podstaty disciplinárních provinění, druhy disciplinárních 

trestů a postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení. 

2. Tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘH mají platnost pro všechna 

utkání v házené organizovaná ČSH, KSH či některým členským klubem ČSH. 
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3. Pokud tento řád užívá pojem, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se tento 

pojem v souladu s Předpisy ČSH, právními předpisy České republiky, případně s jeho 

obvyklým významem. 

4. Zvláštní a nedílnou součástí DŘH je Sazebník trestů za běžná disciplinární provinění 

(dále jen „Sazebník“). 

 

 

Článek 2 

Působnost disciplinárního řádu 

1. Trestnost provinění se posuzuje podle DŘH účinného v době, kdy k tomuto provinění 

došlo. Podle DŘH účinného později než v době, kdy k provinění došlo, se bude případ 

posuzovat, pokud je to pro účastníka disciplinárního řízení příznivější. Provinilci lze 

uložit pouze takové tresty, které umožňuje uložit DŘH účinný v době, kdy se o trestu 

rozhoduje. 

2. Podle DŘH se projednávají všechna disciplinární provinění členů ČSH, ke kterým 

dojde v soutěžích organizovaných ČSH, KSH, EHF nebo IHF (a to při utkáních i mimo 

ně), v souvislosti s těmito soutěžemi nebo v přátelských a turnajových utkáních, 

včetně mezinárodních turnajů. 

3. Za disciplinární provinění funkcionáře družstva, člena Klubu, hráče Klubu a diváka 

odpovídá sám účastník disciplinárního řízení, a pokud tak tento řád stanoví, také 

dotyčný Klub. 

4. Členové ČSH nesou disciplinární odpovědnost za své jednání i mimo utkání, k nimž 

jsou nominováni či delegováni, a mohou být postiženi dle tohoto řádu i tehdy, jestliže 

se dopustili disciplinárního provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře 

nezúčastněné. 

5. Disciplinárními proviněními jsou zejména: 

a. závažné případy porušení pravidel házené, Předpisů ČSH a předpisů a 

rozhodnutí orgánů EHF a IHF, jestliže nepostačují jiné prostředky (například 

trest v utkání podle pravidel házené) k postihu těchto případů, 

b. případy porušení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České 

republice, včetně provinění v reprezentaci ČSH a mezinárodních stycích, 

c. provinění znevažující jméno ČSH, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků 

soutěží. 

6. K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li 

DŘH, že je třeba úmyslného zavinění. 

7. Tento disciplinární řád se nevztahuje na disciplinární provinění členů nebo 

příslušníků házenkářských klubů, kterých se dopustili porušením jejich vnitřních 

norem a jejichž projednávání a postih je v pravomoci klubových orgánů podle stanov 

či jiných předpisů těchto klubů. 
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III. Druhy trestů 

Článek 3 

Disciplinární tresty 

1. V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty: 

a. Peněžitá pokuta (dále jen „P“), 

b. Zastavení závodní činnosti (dále jen „ZZČ“), 

c. Zastavení výkonu funkce (dále jen „ZVF“), 

d. Návrh Exekutivě ČSH na vyloučení provinilce z ČSH; Exekutiva ČSH následně 

v souladu se Stanovami ČSH rozhodne o tom, zda bude provinilec vyloučen. 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat klubům tyto tresty: 

a. Peněžitá pokuta (dále jen „P“), 

b. Uzavření hřiště (dále jen „UH“), 

c. Zastavení závodní činnosti družstva (dále jen „ZČD“), 

d. Vyloučení družstva ze soutěže. 

 

Článek 4 

Peněžitá pokuta (P) 

1. Jednotlivcům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000,- Kč. 

2. Klubům lze uložit peněžitou pokutu až do následující výše 50.000,- Kč. Disciplinární 

orgán při stanovení výše pokuty přihlédne k úrovni soutěže, jíž se provinění týká.  

3. Uloženou pokutu musí provinilec uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo 

rozhodnutí oznámeno. Za den úhrady pokuty se považuje den připsání platby na účet 

ČSH.  

4. Tento disciplinární trest lze uložit i opakovaně za účelem vynucení disciplinárního 

rozhodnutí. 

5. Uloženou pokutu musí provinilec uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného 

odvolání. 

6. Krajské svazy řídící vlastní soutěže mohou pro své soutěže stanovit pouze přiměřeně 

nižší maximální výši ukládaných pokut. 

 

Článek 5 

Zastavení závodní činnosti (ZZČ) 

1. Zastavení závodní činnosti je trestem uloženým hráčům 

a. na určité časové období (provinilec nesmí startovat v žádném utkání). Trest 

na časové období lze uložit za jedno disciplinární provinění nejvýše na dobu 

18 měsíců; 
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b. na určitý počet soutěžních utkání (provinilec může startovat v ostatních 

tréninkových, přátelských, mezinárodních a mezistátních utkáních, 

nestanoví-li disciplinární orgán jinak). Může být uložen pouze v průběhu 

soutěžního období a nesmí převyšovat období 10 utkání. 

2. Je-li potrestaný hráč zároveň funkcionářem s platnou licencí, rozhodne disciplinární 

orgán, zda spolu s trestem ZZČ vysloví i trest zastavení výkonu konkrétních funkcí. 

 

Článek 6 

Zastavení výkonu funkce (ZVF) 

1. Trest ZVF v házené lze uložit zejména funkcionářům družstva, rozhodčím a delegátům 

a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi, zejména funkcemi uvedenými v 

zápise o utkání, a to na dobu nejvýše 24 měsíců za jedno disciplinární provinění. 

2. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností 

se trest týká. 

3. Je-li potrestaný funkcionář zároveň hráčem s platnou licencí hráče, rozhodne 

disciplinární orgán, zda spolu s trestem zákazu výkonu funkce vysloví i trest zastavení 

závodní činnosti. 

4. 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 2 měsíce. V době takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat 

stanovenou funkci v žádném utkání házené, může se však podílet na přípravě klubu 

či jiné obdobné činnosti. 

 

Článek 7 

Uzavření hřiště (UH) 

1. Uzavření hřiště je trestem pro klub za hrubé porušení ustanovení Soutěžního řádu 

házené (dále jen „SŘH“) a rozpisu soutěže při zajištění utkání, kde nepostačuje 

potrestání pokutou. 

2. Trest uzavření hřiště lze uložit až na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání 

došlo k disciplinárnímu provinění. Při ukládání tohoto trestu musí disciplinární orgán 

stanovit, podle územních podmínek, rozsah, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá 

utkání hrát. 

3. Trest uzavření hřiště může být nahrazen nařízením sehrát utkání bez přítomnosti 

diváků. V takovém případě mohou být v místě utkání kromě družstev, delegovaných 

rozhodčích a delegátů pouze členové pořadatelské služby, zdravotní služba, 

bezpečnostní a technická služba, akreditovaní pracovníci sdělovacích prostředků a 

doprovod obou klubů v rozsahu schváleném řídícím orgánem dané soutěže. 
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Článek 8 

Zastavení závodní činnosti družstva (ZČD) 

Zastavení závodní činnosti družstva je trestem za provinění spáchána před, při nebo po 

konkrétním utkání více než jedním hráčem nebo funkcionářem družstva (družstvem). 

Trest zastavení závodní činnosti družstva lze uložit klubu nejvýše na 4 mistrovská utkání. 

 

Článek 9 

Vyloučení družstva ze soutěže 

Vyloučení družstva ze soutěže je trestem, který lze ukládat pouze ve výjimečných 

případech za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel sportovních soutěží 

odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k 

ovlivňování utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. 

 

Článek 10 

Společná ustanovení k ukládání trestů 

1. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit tehdy, jestliže předchozí chování 

provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje 

provinilého k nápravě. 

2. Jestliže se provinilec v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen 

jiný trest, vykoná se dodatečně i předchozí podmíněně odložený trest. 

3. K podmíněnému odkladu výkonu trestu lze v případě jednoho provinilce přistoupit 

pouze jedenkrát během 12 měsíců. 

4. Tresty zastavení závodní činnosti družstva (ZČD) a uzavření hřiště (UH) mohou být 

podmíněně odloženy. V případě uložení nového trestu ve zkušební době vykoná pak 

družstvo oba tresty. 

5. Trest uzavření hřiště (UH) nahrazený nařízením sehrát utkání bez přítomnosti diváků 

nemůže být podmíněně odložen. 

6. DK nemůže přistoupit k podmíněnému odložení trestu, pokud je v Sazebníku pro dané 

provinění výslovně uvedeno, že tento trest musí být uložen nepodmíněně („N“). 

7. Má-li být dle tohoto řádu rozhodnuto o hracích důsledcích, přísluší toto rozhodnutí 

příslušnému řídícímu orgánu dané soutěže.  
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IV. Disciplinární řízení 

Článek 11 

Disciplinární orgány 

1. Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění, objasnění a spravedlivé a jednotné 

posouzení disciplinárních provinění jednotlivců a klubů. 

2. Disciplinárními orgány jsou výlučně disciplinární komise, které pro své soutěže 

ustavují řídící orgány ČSH nebo KSH. Žádný jiný orgán ČSH nemůže funkci DK 

nahradit nebo do ní zasahovat, a to ani orgán, který ji ustavil. 

3. Disciplinární komise se dělí na: 

a. Disciplinární komisi ČSH (dále jen „DK ČSH“) 

b. Disciplinární komise krajských svazů (dále jen „DK KSH“) 

c. další komise, které ustaví Exekutiva řídícího svazu například pro konkrétní 

krátkodobou soutěž. 

4. Složení DK ČSH upravuje Statut disciplinární komise ČSH. Složení DK KSH určí 

Exekutiva KSH. 

Článek 12 

Pravomoc disciplinárních komisí 

1. DK projednávají všechna disciplinární provinění v ČSH a jsou oprávněny ukládat za 

ně tresty a další opatření podle DŘH. Jiné orgány ČSH nemohou disciplinární tresty 

ukládat ani měnit s výjimkou odvolacích orgánů stanovených v čl. 23.  

2. DK zřízené krajskými svazy házené projednávají provinění jednotlivců a klubů v 

soutěžích řízených orgány KSH. 

3. DK ČSH projednává všechna provinění jednotlivců, družstev a klubů, ke kterým došlo 

v souvislosti s utkáními soutěží řízených ČSH, a také provinění, která mohou mít 

dopad na celý ČSH. 

4. Disciplinární útvary KSH mohou rozhodnout, že projednání disciplinárního provinění 

klubu či jednotlivce postoupí z důvodu procesní účelnosti DK ČSH nebo DK toho KSH, 

ve kterém je účastník disciplinárního řízení registrován. 

5. Disciplinární komise zřízené pro konkrétní krátkodobé soutěže mají pravomoc pouze 

v rámci dané soutěže. Pokud taková komise bude řešit provinění, jehož potrestání 

podle Sazebníku by přesahovalo rámec dané soutěže, musí případ předat DK ČSH 

nebo příslušné DK KSH. 

Článek 13 

Disciplinární řízení (DŘ) 

 

1. DK je povinna v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti 

projednávaného případu. 
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2. DK je povinna postupovat tak, aby zahájené řízení bylo ukončeno co nejrychleji. 

3. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. 

4. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zejména:  

a. Vlastní zjištění DK  

b. Příloha zápisu o utkání 

c. Zpráva rozhodčího nebo delegáta utkání 

d. Písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo odborné komise svazu 

e. Oznámení výboru klubu 

5. Způsob a formu podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení dle odst. 4 písm. e) 

stanoví prováděcí předpis.  

6. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení dle odst. 3 a 4 rozhoduje DK bez 

zbytečných odkladů tak, že buď zahájí disciplinární řízení anebo podnět odloží. 

 

Článek 14 

Poplatky a náklady disciplinárního řízení 

1. Projednání každého disciplinárního provinění a projednání žádosti o změnu trestu je 

spojeno s poplatkem. Výše poplatků, způsob a lhůty jeho úhrady stanoví prováděcí 

předpis. Způsob a forma úhrady poplatků je stanovena prováděcím předpisem. 

2. DK může v rozhodnutí o zahájení DŘ platbu poplatku odložit. 

3. Náklady disciplinárního řízení nese každý účastník DŘ sám ze svého, a to včetně 

nákladů na provedení jím navržených důkazů (např. náklady svědků). Ve výjimečných 

případech může Exekutiva ČSH nebo Exekutiva KSH rozhodnout o náhradě, případně 

částečné náhradě, těchto nákladů. 

 

Článek 15 

Zahájení řízení, účastníci 

1. Disciplinární řízení je zahájeno dnem rozhodnutí DK o zahájení DŘ po náležitém 

projednání podnětu k zahájení DŘ. 

2. Účastník je vždy oprávněn se osobně nebo písemně vyjádřit ke všem skutečnostem v 

disciplinárním řízení, zaslat disciplinárnímu orgánu další případná stanoviska, jakož 

i označit případné důkazy. Účastník je oprávněn dodat své vyjádření i před zahájením 

DŘ. Pokud se účastník k DŘ vyjádří, je povinen ve vyjádření uvést platné údaje pro 

následnou komunikaci a zaslání rozhodnutí DK. 

3. DK může výjimečně již při zahájení DŘ rozhodnout o okamžitém zastavení závodní 

činnosti nebo zastavení výkonu funkce, pokud to považuje za nezbytné vzhledem ke 

zjevnosti a závažnosti provinění. 
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Článek 16 

Postup v disciplinárním řízení 

1. DK po zahájení disciplinárního řízení vyrozumí účastníka o zahájení DŘ a zároveň mu 

sdělí všechny skutečnosti, které vedly DK k tomuto zahájení. Zároveň DK vyzve 

účastníka, aby se k věci písemně vyjádřil a poskytl všechny relevantní informace 

týkající se podezření z disciplinárního provinění. K tomu účastníkovi poskytne lhůtu 

alespoň 5 dnů. 

2. DK po zahájení disciplinárního řízení nařídí ve věci jednání, a to nejpozději do 1 

měsíce od zjištění možného provinění. 

3. Jednotlivci nebo klubu, jehož provinění se projednává, musí být vždy sděleno, kdy a 

kde se bude případ projednávat, aby se mohl jednání zúčastnit. 

4. DK je povinna přizvat na jednání účastníka, jakož i všechny další osoby, které mohou 

přispět k řádnému projednání věci. 

5. Účastník může souhlasit s tím, aby se ústní jednání konalo v jeho nepřítomnosti. 

6. Pokud účastník své vyjádření dodal již před zahájením DŘ a souhlasí s projednáním 

bez vlastní přítomnosti, může DK případ projednat ihned po zahájení DŘ. 

7. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK přesto, že byl dodržen 

postup podle předchozích odstavců, může být případ projednán bez jeho účasti. 

8. Klub, ve kterém je účastník registrován, je oprávněn se písemně vyjádřit k provinění. 

Způsob a forma vyjádření je stanovena prováděcím předpisem. 

9. Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu funkcionáře klubu, 

ve kterém je účastník registrován. 

 

Článek 17 

Jednání DK 

1. Jednání je neveřejné. 

2. Při jednání DK postupuje tak, aby byly prověřeny veškeré relevantní skutečnosti 

případu, zejména pak je povinna prověřit všechny označené důkazy, vyslechnout 

možné svědky a provést hodnocení všech relevantních skutečností tak, aby byla DK 

schopna rozhodnout, pokud možno během jediného jednání. 

3. Z jednání DK se pořizuje písemný zápis. Tento zápis podepíše předseda DK nebo jím 

zmocněný zástupce. 

4. Disciplinární řízení končí rozhodnutím ve věci. DK vynese rozhodnutí až po zaplacení 

poplatku za DŘ dle článku 14 tohoto řádu. Shledá-li DK výjimečné okolnosti případu, 

může vynést rozhodnutí před zaplacením tohoto poplatku. 
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Článek 18 

Rozhodnutí v disciplinárním řízení 

1. Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního 

provinění, disciplinární orgán rozhodne: 

a. splnil svůj výchovný účel a s ohledem na osobu provinilce a charakter 

provinění není uložení trestu třeba, 

b. o uložení trestu dle Sazebníku. 

2. Disciplinární orgán rozhoduje vždy tak, aby při stanovení druhu trestu, jakož i jeho 

výše v rámci stanovené sazby, přihlédl ke všem polehčujícím i přitěžujícím 

okolnostem, osobě provinilce a všem dalším souvislostem, které určují závažnost 

konkrétního provinění. 

3. Disciplinární orgán se řídí druhy trestů uvedenými v Sazebníku, jejich horní a dolní 

hranicí. 

4. V případech provinění, která nejsou přímo uvedena v Sazebníku, je nutné 

disciplinární provinění posoudit podle provinění svým charakterem a závažností 

nejbližším. 

5. Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, vysloví 

trest za provinění nejtěžší a k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím 

okolnostem. 

6. Za jedno provinění je možno v DŘ uložit i více trestů, pokud to jejich povaha 

nevylučuje. 

7. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž 

skutek vést další disciplinární řízení a uložit další trest. 

8. Tresty ZZČ, ZVF, ZČD a UH je třeba uložit tak, aby spadaly do soutěžního období. K 

tomu účelu je možné tresty rozdělit. K rozdělení trestu se nepřistoupí, jde-li o trest 

delší 6 měsíců. 

9. U termínových trestů ZZČ, ZVF, ZČD a UH se určuje délka trestu uvedením data 

(případně čísla mistrovského utkání), kterým trest začíná a končí. 

10. Ve výroku o trestu ZVF funkcionáře musí být přesně určeno, které funkce se tento 

zákaz týká, a popřípadě které aktivity jsou provinilci v době trvání trestu navíc 

zakázány. 

 

Článek 19 

Náležitosti rozhodnutí 

1. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 

a. charakteristiku provinění, za které byl trest uložen, 

b. ustanovení DŘ, podle kterých byl trest uložen, 

c. přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání, 

d. poučení o možnosti odvolání. 
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2. Rozhodnutí DK může také obsahovat rozhodnutí o úhradě či vrácení poplatku za DŘ. 

 

Článek 20 

Polehčující okolnosti 

1. Za významné polehčující okolnosti se považují zejména: 

a. osobní účast na DŘ a účinná snaha při objasňování provinění, 

b. řádné chování před proviněním, 

c. projevení upřímné lítosti, 

d. řádná omluva poškozeným či náhrada případně způsobené škody. 

2. Při uplatnění významných polehčujících okolností může DK k vyměření trestu použít 

až poloviční rozpětí sazby trestu daného provinění. 

 

Článek 21 

Přitěžující okolnosti 

1. Za závažné přitěžující okolnosti se považují zejména: 

a. opakované provinění během posledních 12 měsíců, 

b. provinění surovým způsobem, zákeřně či lstivě, 

c. více provinění za sebou, 

d. provinění se jako funkcionář voleného orgánu ČSH nebo KSH. 

2. DK přihlédne k závažným přitěžujícím okolnostem při vyměření trestu a je oprávněna 

použít až dvojnásobné rozpětí sazby trestu daného provinění. 

 

Článek 22 

Doručování v rámci disciplinárního řízení, oznámení rozhodnutí 

1. Základním prostředkem pro vyžádání a doručování podkladů a rozhodnutí v 

disciplinárním řízení je informační systém ČSH a elektronická pošta.  

2. Orgány ČSH i KSH, kluby a jednotlivci a ostatní účastníci DŘ jsou v souvislosti s DŘ 

povinni používat komunikační nástroje v informačním systému ČSH a e-mailové 

adresy uvedené v informačním systému ČSH.  

3. Při odeslání zprávy v souvislosti s DŘ e-mailem je povinností příjemce potvrdit 

odesílateli přijetí zprávy nejpozději během 2 pracovních dnů, pokud již na zprávu 

neodpověděl dříve. Pokud odesílatel nedostane potvrzení o přijetí takové zprávy, 

může zprávu odeslat účastníkovi DŘ doporučenou poštou na jeho náklady. 

4. Je-li účastník přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s 

podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání. Není-li doručení podle 

předchozí věty možné, doručuje disciplinární orgán rozhodnutí prostřednictvím 
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informačního systému ČSH. Rozhodnutí se považuje za doručené dnem následujícím 

po dni zveřejnění. 

5. V rámci odvolacího řízení je základním prostředkem pro doručení podkladů a 

rozhodnutí informační systém ČSH.  

6. Zvolí-li si účastník svého zástupce pro zastupování v disciplinárním nebo odvolacím 

řízení, doručuje se pouze tomuto zástupci výhradně prostřednictvím elektronické 

pošty.  

 

Článek 23 

Odvolání 

1. Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. 

2. O odvoláních proti rozhodnutí DK ČSH rozhoduje odvolací orgán definovaný 

Stanovami ČSH.  

3. O odvolání proti rozhodnutí DK KSH rozhoduje Exekutiva příslušného KSH. 

4. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí DK prostřednictvím 

informačního systému ČSH. Způsob a forma odvolání je stanovena prováděcím 

předpisem. 

5. Odvolání nemá odkladný účinek. 

6. Odvolání proti rozhodnutí DK je spojeno s poplatkem Výše poplatku, způsob a lhůty 

jeho úhrady stanoví prováděcí předpis. Způsob a forma úhrady poplatků je stanovena 

prováděcím předpisem. 

 

Článek 24 

Postup v odvolacím řízení 

1. Odvolací orgán nařídí jednání ve věci do 1 měsíce od doručení odvolání. 

2. DK, která rozhodovala v 1. stupni, zašle do 10 dnů po obdržení odvolání všechny 

podklady, z nichž vycházela, odvolacímu orgánu. 

3. Odvolací orgán přezkoumá postup a způsob rozhodnutí DK 1. stupně. Vychází přitom 

především z podkladových materiálů disciplinárního řízení 1. stupně a případně je 

doplní svým vlastním šetřením. 

4. Odvolatel má vždy právo účastnit se projednávání svého případu před odvolacím 

orgánem. Pro tento případ mu musí být sděleno, kdy a kde se bude případ 

projednávat. 

5. Odvolání může být vzato zpět písemným prohlášením odvolatele pouze před 

zahájením projednávání (do začátku zasedání odvolacího orgánu). V takovém případě 

je řízení zastaveno. Vezme-li odvolatel svůj návrh zpět alespoň 3 pracovní dny před 

zahájením zasedání odvolacího orgánu, může odvolací orgán rozhodnout o vrácení 

poplatku za odvolání nebo jeho části odvolateli. 
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6. Odvolací orgán má za mimořádných okolností právo nejpozději do 30 dnů ode dne 

rozhodnutí DK 1. stupně zahájit odvolací řízení z vlastního podnětu, dojde-li k závěru, 

že rozhodnutí DK 1. stupně by mělo být změněno. Postupuje přitom obdobně podle 

předchozích ustanovení. 

 

Článek 25 

Rozhodnutí v odvolacím řízení 

1. Odvolací orgán odvolání odmítne, jestliže nemá náležitosti (je podáno opožděně nebo 

není-li připojen doklad o zaplacení poplatku). 

2. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí DK 1. stupně, jestliže dojde k závěru, že její 

rozhodnutí je odůvodněné a správné. 

3. Odvolací orgán změní rozhodnutí DK 1. stupně, jestliže dojde k závěru, že měl být 

uložen jiný trest. 

4. Odvolací orgán zruší rozhodnutí DK 1. stupně, jestliže dojde k závěru, že v 

projednávaném případě nedošlo k disciplinárnímu provinění. 

5. V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví v plném rozsahu, bude 

odvolateli odvolací poplatek vrácen. 

6. Pokud odvolací orgán zruší rozhodnutí o trestu uložením peněžité pokuty, bude 

uhrazená pokuta vrácena. 

7. Pro oznamování a doručování rozhodnutí odvolacího orgánu platí obdobně 

ustanovení článku 22. 

8. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 

Článek 26 

Účinnost disciplinárních trestů 

1. Účinnost disciplinárních trestů počíná dnem, který bude uveden ve výroku DK o 

uložení trestu.  

2. O započtení doby zastavení činnosti rozhodnutím DK do vlastního vynesení trestu 

rozhodne DK ve výroku o uložení trestu. 

3. Trest musí být vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku nebo do 

jiné soutěže. 

 

Článek 27 

Změna disciplinárních trestů 

1. Po vykonání nejméně poloviny trestu ZZČ, ZVF a UH může provinilec písemně požádat 

DK, která mu trest uložila o změnu zbývající části trestu. 
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2. Zbytek trestu může příslušná DK na základě žádosti provinilce a doporučení 

členského klubu (u jednotlivců) změnit tak, že jej podmíněně odloží na zkušební dobu 

od tří měsíců do jednoho roku anebo promine. 

3. O změně trestu rozhoduje orgán, který jej uložil. Proti rozhodnutí o změně trestu se 

provinilec nemůže odvolat. 

 

V. Evidence disciplinárních trestů 

Článek 28 

1. Z jednání DK, jakož i odvolacího orgánu, se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné 

údaje o průběhu a závěrech jednání. Tento zápis se uchovává nejméně po dobu 2 let 

ode dne rozhodnutí ve věci. 

2. Evidenci trestů vedou ty disciplinární orgány, které je uložily. 

3. Disciplinární komise ČSH a KSH jsou povinny se navzájem informovat o udělených 

trestech především v případech, kdy se provinilci účastní také soutěží spadajících do 

pravomoci jiné DK. 

 

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Článek 29 

1. Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí Exekutiva ČSH. 

2. Tento disciplinární řád byl schválen Radou ČSH dne 18.5.2020.  

3. Disciplinární v tomto znění nabývá účinnosti dnem 1.7.2020. 

 

 

Jaroslav Chvalný 

prezident ČSH 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Sazebník trestů za běžná disciplinární provinění 

 

Zkratky trestů pro jednotlivce:  P= pokuta, ZZČ = zastavení závodní činnosti, 
 

 ZVF = zastavení výkonu funkce, NV= návrh na vyloučení z ČSH 
 

    
 

I. Tresty pro jednotlivce - hráče 
 rozsah výše trestu 

 

 (N = nepodmíněně)  

   
 

 1. Neoprávněný start   
 

    
 

101 a) start na cizí hrací doklad  P do výše 5.000,- Kč, 
 

 ZZČ 2-8 týdnů N  

   
 

 b) start v jiné věkové kategorii,   
 

102 
start hráče uvedeného na soupisce v nižší soutěži,  P do výše 2.000,- Kč, 

 

neoprávněný start hostujícího hráče za mateřský klub,  ZZČ 2-6 týdnů N 
 

 start v době zastavení činnosti   
 

103 
c) start na neplatný hrací doklad  P do výše 2.000,- Kč, 

 

start bez lékařské prohlídky  ZZČ 1-4 týdny 
 

104 d) neoprávněný start za družstvo jiného klubu  P do výše 5.000,- Kč, 
 

 
ZZČ 1-3 měsíce N  

   
 

 2. Nesportovní chování   
 

    
 

105 

a) nevhodné pokřikování, posunky, dohadování se, 
vyhrožování, 

 P do výše 1.000,- Kč, 
 

zesměšňování  ZZČ 1-2 týdny 
 

106 b) nevhodná kritika rozhodčích  P do výše 4.000,- Kč, 
 

 ZZČ 2-6 týdnů  

   
 

107 

c) nesportovní chování v poslední minutě utkání vyžadující  P do výše 2.000,- Kč, 
 

přímou diskvalifikaci a následnou písemnou zprávu 
rozhodčích 

 ZZČ 1-4 týdny 
 

     

 
d) narušení regulérnosti soutěže: úmyslné ovlivňování 
výsledků, 

  
 

 podílení se přímo či nepřímo na sázení nebo podobných  P do výše 5.000,- Kč,  

108 aktivitách,   
 

 ZZČ 3-12 měsíců N  

 přijetí nebo předání peněz za účelem ovlivnění výsledku,  
 

   
 

 dostavení se k utkání pod vlivem alkoholu nebo drog   
 

 3. Urážky, hrubé chování a slovní napadení   
 

    
 

109 a) hráče  P do výše 1.000,- Kč, 
 

 ZZČ 1-4 týdny  

   
 

110 b) funkcionáře, pořadatele, diváka  P do výše 2.000,- Kč, 
 

 ZZČ 2-8 týdnů  

   
 

111 c) rozhodčího, delegáta  P do výše 4.000,- Kč, 
 

 
ZZČ 2-8 týdnů N  

   
 

 d) hanobení, diskriminace ponižování jiného z důvodu rasy,   
 

 barvy pleti, jazyka, víry, sexuální orientace nebo etnického  P do výše 5.000,- Kč,  

112 původu,  
 

 ZZČ 3-12 týdnů N  

 nebo dopouštění se jakéhokoli jiného diskriminujícího 
anebo 

 
 

   

 

 hanobícího chování   
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 4. Tělesná napadení včetně útoku s použitím různých předmětů 

(např. hození míče, plivnutí na osobu) 
 

 
 

113 
a) faul v poslední minutě utkání vyžadující přímou 
diskvalifikaci a následnou písemnou zprávu rozhodčích 

P do výše 2.000,- Kč, 
 

ZZČ 1-4 týdny  

  
 

114 
b) cloumání, vrážení, strkání, oplácení, udeření napadeného P do výše 3.000.- Kč, 

 

míčem anebo jiným obdobným způsobem ZZČ 2-8 týdnů 
 

115 
c) tělesné napadení bez zranění P do výše 3.000,- Kč, 

 

(kopnutí, udeření, podražení nebo jiný obdobný způsob) ZZČ 1-4 měsíce 
 

116 d) tělesné napadení se zraněním P do výše 10.000,- Kč, 
 

ZZČ 3-18 měsíců N, NV  

  
 

117 e) napadení rozhodčího nebo delegáta utkání P do výše 10.000,- Kč, 
 

ZVF 6 -24 měsíců N, NV  

  
 

 5. Porušení zásad státní reprezentace  
 

118 
a) porušení pravidel a nařízení realizačního týmu na akcích 
reprezentačních družstev  

P do výše 4.000,- Kč, 
 

ZZČ 2 týdny – 3 měsíce  

  
 

119 
b) nedostavení se na akci reprezentačního družstva, na 
kterou byl hráč nominován, bez řádné omluvy 

 P do výše 5.000,- Kč, 
 

 ZZČ 1-4 měsíce N 
 

 
 

120 c) nastoupení k jinému utkání v rozporu s pravidly omluv na P do výše 10.000,- Kč, 
 

 reprezentační akci ZZČ 2-6 měsíců N 
 

 6. Maření výkonu rozhodnutí  
 

 výkon činnosti, která mu byla rozhodnutím orgánu ČSH  
 

121 

zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné 
oprávnění nebo dopuštění se jiného závažného jednání, aby 
byl zmařen výkon nebo účel trestu 

P do výše 10.000,- Kč, 
ZZČ 2-6 měsíců N 

 

   
 

  řeší se podle „Směrnice pro 
 

122 7. Porušení zásad o použití dopingu kontrolu a postih dopingu ve 
 

  sportu“ v aktuálně platné verzi 
 

 8. Poškozování dobrého jména ČSH a jednání proti ČSH  
 

 provinění znevažující jméno ČSH,  
 

123 

nemravné a hrubé jednání vůči orgánům a pracovníkům 
svazu, urážky, pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích a 
na sociálních sítích, chování a jednání poškozující prestiž ČSH 
bez prokázání pravdivosti 

P do výše 10.000,- Kč, 
ZZČ 1 až 12 měsíců N 

 

 urážky, pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích a na 
 

 
  

 
 
 
 

 
Postihy jednotlivců 

Počet diskvalifikací v průběhu jednoho soutěžního 
ročníku - 

 za přímé diskvalifikace - netýká se diskvalifikací za třetí vyloučení ani diskvalifikací se 
 bez disciplinárního řízení zvláštním hlášením (D+)   

  jedna dvě tři čtyři 

131 Hráč X ZZČ 1 utkání ZZČ 2 utkání podléhá DŘ 
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II. Tresty pro jednotlivce - funkcionáře 
rozsah výše trestu 

(N = nepodmíněně) 
   

 1. Neoprávněný start   
     

201 a) start hráče nebo funkcionáře na cizí hrací doklad P do výše 5.000,- Kč, 
ZVF 1-3 měsíce N    

202 
b) start hráče v jiné věkové kategorii, start hráče uvedeného 
na soupisce v nižší soutěži, neoprávněný start hostujícího 
hráče za mateřský klub, start v době zastavení činnosti 

P do výše 5.000,- Kč, 
ZVF 2-8 týdnů N 

    

203 
c) start hráče nebo funkcionáře na neplatný hrací doklad, P do výše 2.000,- Kč, 
start hráče bez lékařské prohlídky ZVF 1-4 týdny 

204 d) neoprávněný start za družstvo jiného klubu P do výše 10.000,- Kč, 
ZVF 2-12 měsíců N    

 2. Nesportovní chování   
     

205 
a) nevhodné pokřikování, posunky, dohadování se, 
vyhrožování, zesměšňování 

P do výše 2.000,- Kč, 
ZVF 1-4 týdny 

 

206 b) nevhodná kritika rozhodčích P do výše 4.000,- Kč, 
ZVF 2-6 týdnů    

207 c) narušení regulérnosti soutěže: úmyslné ovlivňování 
výsledků, podílení se přímo či nepřímo na sázení nebo 
podobných aktivitách, přijetí nebo předání peněz za účelem 
ovlivnění výsledku 

dostavení se k utkání pod vlivem alkoholu nebo drog 

P do výše 10.000,- Kč, 
ZVF 3-12 měsíců N 

 
 

 

 3. Urážky, hrubé chování a slovní napadení   
     

208 a) hráče  P do výše 4.000,- Kč, 
 

ZVF 2-6 týdnů    

209 b) funkcionáře, pořadatele, diváka  P do výše 4.000,- Kč, 
 ZVF 2-8 týdnů    

210 c) rozhodčího, delegáta  P do výše 5.000,- Kč, 
 ZVF 3-12 týdnů N    

 d) hanobení, diskriminace ponižování jiného z důvodu rasy, 
barvy pleti, jazyka, víry, sexuální orientace nebo etnického 

původu, nebo dopouštění se jakéhokoli jiného 
diskriminujícího anebo hanobícího chování 

   

211 
 P do výše 10.000,- Kč, 
 ZVF 3-12 týdnů N 

    
 4. Tělesná napadení včetně útoku s použitím různých předmětů  
 (např. hození míče, plivnutí na osobu)   

212 
a) cloumání, vrážení, strkání, oplácení, udeření napadeného  P do výše 3.000,- Kč, 
míčem anebo jiným obdobným způsobem  ZVF 1-4 měsíce N 

213 
b) tělesné napadení bez zranění  P do výše 5.000,- Kč, 
(kopnutí, udeření, podražení nebo jiný obdobný způsob)  ZVF 3-9 měsíců N 

214 c) tělesné napadení se zraněním  P do výše 10.000,- Kč, 
 ZVF 6 -24 měsíců N, NV    

215 d) napadení rozhodčího nebo delegáta utkání  P do výše 10.000,- Kč, 
 ZVF 6 -24 měsíců N, NV    
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  5. Provinění funkcionářů proti předpisům ČSH   
     

216 a) neplnění povinností odpovědného vedoucího družstva  P do výše 5.000,- Kč, 
 ZVF 2-8 týdnů    

 b) neuposlechnutí příkazu rozhodčích, delegáta,  P do výše 10.000,- Kč, 
217 odmítnutí pokračování ve hře, svévolné opuštění hrací plochy 

 

 ZVF 1-4 měsíce N  
(nebo vyzývání k opuštění) 

 

    

218 c) porušení pravidel a řádů při registraci a přestupech 
 P do výše 10.000,- Kč, 
 ZVF 2 týdny - 12 měsíců N 

 

 6. Porušení zásad státní reprezentace   
 

    
 

219 a) porušení pravidel a nařízení RT RD na akcích reprezentace P do výše 4.000,- Kč, 
 

ZVF 2 týdny – 3 měsíce  

  
 

220 b) nedostavení se na akci RD, na kterou byl hráč nominován, P do výše 5.000,- Kč, 
 

ZVF 1-4 měsíce N 
 

 bez řádné omluvy 
 

 7. Maření výkonu rozhodnutí   
 

    
 

 výkon činnosti, která mu byla rozhodnutím orgánu ČSH 
P do výše 10.000,- Kč, 
ZVF 2-6 měsíců N, 
NV 

 

 zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné 
oprávnění nebo dopuštění se jiného závažného jednání, aby 
byl zmařen výkon nebo účel trestu 

 

 

 

 8. Poškozování dobrého jména ČSH a jednání proti ČSH   
 

    
 

 provinění znevažující jméno ČSH,   
 

 
nemravné a hrubé jednání vůči orgánům a pracovníkům 
svazu, urážky, pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích P do výše 10.000,- Kč, 

 

 

a na sociálních sítích, 
 

222 ZVF 1 až 18 měsíců N, 
 

 
chování a jednání poškozující prestiž ČSH bez prokázání 
pravdivosti NV 

  
 
 
 

 

 
Postihy funkcionářů za 
diskvalifikace 

Počet diskvalifikací v průběhu jednoho soutěžního 
ročníku 

 

 bez disciplinárního řízení jedna dvě tři čtyři 
 

231 Trenér nebo funkcionář družstva 
ZVF 1 utkání 

ZVF 1 utkání podléhá DŘ podléhá DŘ  

podmíněně  

     
 

poznámka: netýká se diskvalifikací se zvláštním hlášením (D+) 
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III. 
Tresty pro jednotlivce – rozhodčí a 
delegáty 

rozsah výše trestu 
 

(N = nepodmíněně) 
 

  
 

 1. Neoprávněný start   
 

    
 

301 
a) start na neplatný hrací doklad, P do výše 2.000,- Kč, 

 

start bez lékařské prohlídky ZVF 1-4 týdny 
 

 2. Nesportovní chování   
 

    
 

302 
a) nevhodné pokřikování, posunky, dohadování se, P do výše 3.000,- Kč, 

 

vyhrožování, zesměšňování ZVF 1-6 týdnů 
 

 b) narušení regulérnosti soutěže: úmyslné ovlivňování   
 

 výsledků, podílení se přímo či nepřímo na sázení nebo P do výše 10.000,- Kč, 
 

303 
podobných aktivitách, přijetí nebo předání peněz za 
účelem 

ZVF 3-12 měsíců N, 
 

 ovlivnění výsledku, dostavení se k utkání pod vlivem NV 
 

 alkoholu nebo drog   
 

 3. Urážky, hrubé chování a slovní napadení   
 

    
 

304 a) hráče P do výše 4.000,- Kč, 
 

ZVF 2-6 týdnů  

  
 

305 b) funkcionáře, pořadatele, diváka P do výše 4.000,- Kč, 
 

ZVF 2-8 týdnů  

  
 

 
c) hanobení, diskriminace ponižování jiného z důvodu 
rasy, 

 
 

 

306 
barvy pleti, jazyka, víry, sexuální orientace nebo etnického P do výše 10.000,- Kč, 

 

původu, nebo dopouštění se jakéhokoli jiného ZVF 3-12 týdnů N 
 

 diskriminujícího anebo hanobícího chování   
 

 
4. Tělesná napadení včetně útoku s použitím různých předmětů 
 (např. hození míče, plivnutí) 

 

    
 

307 
a) cloumání, vrážení, strkání, oplácení, udeření 
napadeného míčem anebo jiným obdobným způsobem 

P do výše 3.000,- Kč, 
ZVF 1-4 měsíce N 

 

 

308 
b) tělesné napadení bez zranění P do výše 5.000,- Kč, 

 

(kopnutí, udeření, podražení nebo jiný obdobný způsob) ZVF 3-9 měsíců N 
 

309 c) tělesné napadení se zraněním P do výše 10.000,- Kč, 
 

ZVF 6 -24 měsíců N, NV  

  
 

 5.Provinění rozhodčích a delegátů proti předpisům ČSH  
 

310 
a) nedodržení povinností, opakované pozdní příjezdy na P do výše odměny za utkání, 

 

utkání, odmítnutí uvedení námitky vedoucího družstva ZVF 1-2 týdny 
 

311 
b) nepravdivé údaje v zápise, připuštění neoprávněného P do výše dvojnásobku odměny, 

 

hráče, nepřipuštění oprávněného hráče do utkání, ZVF 2-8 týdnů 
 

 c) ovlivnění utkání prokazatelným porušením pravidel s P do výše trojnásobku odměny,  

312 
oprávněnými námitkami k utkání, s následkem opakování 
či kontumace výsledku utkání 

 

ZVF 1-3 měsíce N 
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 6. Maření výkonu rozhodnutí   
 

    
 

313 

výkon činnosti, která mu byla rozhodnutím orgánu ČSH 
zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné 
oprávnění nebo dopuštění se jiného závažného jednání, 
aby byl zmařen výkon nebo účel trestu 

P do výše 10.000,- Kč, 
ZVF 2-6 měsíců N, 
NV 

 

 

 

 7. Poškozování dobrého jména ČSH a jednání proti ČSH  
 

     

 provinění znevažující jméno ČSH,   
 

 nemravné a hrubé jednání vůči orgánům a pracovníkům 
P do výše 10.000,- Kč,  

 
svazu,  

314 ZVF 1 až 18 měsíců N, 
 

urážky, pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích a na 
 

 sociálních sítích, chování a jednání poškozující prestiž ČSH 
NV 

 

   
 

 bez prokázání pravdivosti   
 

 

IV. Tresty pro kluby 
rozsah výše trestu 

 

(N = nepodmíněně)  

  
 

  Druh a výše trestu 
 

  P = pokuta, 
 

 Přestupek UH = uzavření hřiště, 
 

 ZČD = zastavení činnosti družstva,  

  
 

  V = vyloučení ze soutěže, 
 

  HD = hrací důsledky 
 

401 
Pozdní příjezd k utkání, nastoupení po čekací době, 

P do výše 10.000,- Kč  

neopodstatněné nebo úmyslné čerpání čekací doby 
 

 Nezajištění pořadatelské služby a dalších povinností P do výše 20.000,- Kč, 
 

402 pořadatele utkání podle soutěžního řádu a rozpisu UH na 1- 3 utkání, 
 

 soutěže HD (až - 2 body v dané části soutěže) 
 

 Vniknutí diváků na hrací plochu, P do výše 20.000,- Kč,  

403 vhazování předmětů na hrací plochu, rasistické 
urážky ze strany diváků 

 

UH na 1- 2 utkání  

 
 

  
 

404 

Opakované vniknutí diváků na hrací plochu, 
opakované vhazování předmětů na hrací plochu, 
fyzické napadení hráčů, funkcionářů, rozhodčích, 
delegáta 

P do výše 50.000,- Kč, 
UH na 1- 4 utkání N 

 

  
 

  P do výše 50.000,- Kč, 
 

405 Nenastoupení družstva k utkání ZČD 1-4 utkání N, 
 

  HD (až - 4 body v dané části soutěže) 
 

 Svévolné předčasné opuštění hřiště družstvem, P do výše 20.000,- Kč,  

406 nedohrání utkání z důvodu odmítnutí pokračovat ve 
hře či z důvodu nepřístojnosti aktérů utkání 

 

ZČD 1-4 utkání 
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407 

Narušení regulérnosti soutěže: úmyslné ovlivňování 
výsledků, sázka na výsledek utkání, přijetí nebo 
předání peněz za účelem ovlivnění výsledku utkání, 
sabotování hry s úmyslem ovlivnit výsledek utkání 

P do výše 50.000 Kč, 
ZČD 1-4 utkání N, 
HD (až -10 bodů v dané části soutěže) 
vyloučení ze soutěže, 

 

   
 

408 
Porušení zásad o použití dopingu 

řeší se podle „Směrnice pro kontrolu a 
 

postih dopingu ve sportu“ v platném 
znění 

 

 
 

  P do výše 50.000 Kč, 
 

409 Neplnění finančních závazků družstva nebo klubu 
vůči ČSH 

ZČD 1-4 utkání N, 
 

 HD (-2 body za každý měsíc) 
 

  vyloučení ze soutěže, 
 

 Porušení zásad reprezentace: P do výše 50.000,- Kč 
ZČD 1-4 týdny, 
HD (až -4 body v dané části soutěže) 

 

410 
neuvolnění reprezentanta oddílem na vyžádanou 
akci, nastoupení hráče k utkání v době ohlášené 
nemoci a reprezentační akce, ke které byl vyžádán 

 

 
 

 

 provinění znevažující jméno ČSH, 
nemravné a hrubé jednání vůči orgánům a 
pracovníkům svazu, 
urážky, pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích 
a na sociálních sítích, chování a jednání poškozující 
prestiž ČSH bez prokázání pravdivosti 

 
 

  
 

411 
P do výše 50.000,- Kč 

 

 

  
 

  
 

 Maření činnosti řídících orgánů soutěže: P do výše 10.000,- Kč, 
 

412 
porušování předpisů ČSH, rozpisu soutěže, ZČD 1-3 utkání, 

 

nerespektování rozhodnutí řídícího, disciplinárního HD (až – 6 bodů v dané části soutěže) 
 

 nebo odvolacího orgánu vyloučení ze soutěže 
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Zjednodušený přehled trestů pro jednotlivce v různých rolích 

(obsahuje stejné údaje jako části I.-III. výše) 
Provinění  Trest pro  Druh a výše trestu 

 

   

, 
R

o
zh

o
d

čí
 

d
el

eg
át

 

 

fu
nk

ci
on

ář
 P= pokuta, 

 

 

hr
áč

 

  ZZČ = zastavení závodní 
 

    
 

   činnosti, 
 

   
ZVF = zastavení výkonu 
funkce 

 

   NV= vyloučení z ČSH 
 

1. Neoprávněný start       
 

 
X 

    P do výše 5.000,- Kč, 
 

     ZZČ 2-8 týdnů  

a) start na cizí hrací doklad       
 

    

X 
P do výše 5.000,- Kč,  

     
 

     
ZVF 1-3 měsíce  

      
 

b) start v jiné věkové kategorii; 
X 

    P do výše 2.000,- Kč, 
 

start hráče uvedeného na soupisce v nižší 
soutěži; 

    

ZZČ 2-6 týdnů 

 

     
 

start hostujícího hráče za mateřský klub;     
X 

P do výše 5.000,- Kč, 
 

start v době zastavení činnosti     ZVF 2-8 týdnů  

     
 

        

 
X 

    P do výše 2.000,- Kč, 
 

c) start na neplatný hrací doklad;     
ZZČ 1-4 týdny  

     
 

start bez lékařské prohlídky   
X 

 
X 

P do výše 2.000,- Kč, 
 

    
ZVF 1-4 týdny  

      
 

 
X 

    P do výše 5.000,- Kč, 
 

     ZZČ 1-3 měsíce  

d) neoprávněný start za družstvo jiného klubu 
     

 

    

X 
P do výše 10.000,- Kč,  

     
 

     
ZVF 2-12 měsíců  

      
 

2. Nesportovní chování       
 

 
X 

    P do výše 1.000,- Kč, 
 

     
ZZČ 1-2 týdny  

      
 

nevhodné pokřikování; posunky;   
X 

  P do výše 3.000,- Kč, 
 

dohadování se; vyhrožování; zesměšňování     
ZVF 1-6 týdnů  

     
 

     
X 

P do výše 2.000,- Kč, 
 

     
ZVF 1-4 týdny  

      
 

 
X 

    P do výše 4.000,- Kč, 
 

     ZZČ 2-6 týdnů  

b) nevhodná kritika rozhodčích 
     

 

    

X 
P do výše 4.000,- Kč,  

     
 

     
ZVF 2-6 týdnů  

      
 

c) nesportovní chování v poslední minutě utkání 
X 

    P do výše 2.000,- Kč, 
 

vyžadující přímou diskvalifikaci     ZZČ 1-4 týdny  

     
 

        

d) narušení regulérnosti soutěže: 
X 

    P do výše 5.000,- Kč, 
 

úmyslné ovlivňování výsledků;     
ZZČ 3-12 měsíců  

     
 

podílení se přímo či nepřímo na sázení nebo       
 

podobných aktivitách;       
 

přijetí nebo předání peněz za účelem ovlivnění   
X 

 
X 

P do výše 10.000,- Kč, 
 

výsledku 
   ZVF 3-12 měsíců, NV  

     
 

dostavení se k utkání pod vlivem alkoholu nebo       
 

drog       
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