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článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Působnost disciplinárního řádu 
a) Podle tohoto Disciplinárního řádu Českého florbalu (dále jen „DŘ“) se projednávají 

všechna disciplinární provinění v českém florbale s výjimkou veškerých porušení 
antidopingových pravidel, a to bez ohledu na to, zda je projednávaná osoba členem 
některé z organizací sdružených v Českém florbalu (dále jen „ČF“) či nikoliv. 

b) Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v reprezentaci a mezinárodním 
styku v tuzemsku i v zahraničí. 

c) Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v řízení o změně oddílové 
příslušnosti. 

d) Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v přátelských a turnajových 
utkáních. 

e) Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění členů ČF při účasti na 
zahraničních turnajích pořádaných členskými státy IFF. 

f) Veškerá porušení antidopingových pravidel se řídí dle Směrnice pro kontrolu a postih 

dopingu ve sportu v ČR.  

1.2. Druhy disciplinárních provinění 
V disciplinárním řízení českého florbalu se projednávají tato disciplinární provinění 
jednotlivců i kolektivů: 

a) Porušení platných stanov, předpisů, řádů, směrnic, nařízení apod., vydaných orgány 
ČF. 

b) Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných kteroukoliv složkou ČF. 
c) Jiná provinění znevažující dobré jméno českého florbalu včetně provinění v 

reprezentaci a mezinárodním styku. 
1.3. Účel disciplinárního řízení 
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 měly preventivní a represivní charakter. 
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článek 2 
Disciplinární orgány 

2.1. Disciplinární komise 
Disciplinárními orgány v českém florbale jsou zejména disciplinární komise (dále jen „DK“). 
Celostátní DK je ustanovována Výkonným výborem ČF (dále jen „VV“), regionální DK jsou 
ustanovovány příslušnými partnerskými Výkonnými výbory (dále jen „partnerský VV“). 
2.2. Komise rozhodčích a delegátů  
Pro provinění rozhodčích a delegátů stanovených v sazebníku provinění a trestů pro 
jednotlivce pod čísly 1 a 8 má DK možnost postoupit pravomoc k rozhodnutí Komisi 
rozhodčích a delegátů (dále jen „KRD“). 
2.3. Komise soutěží 
Pro provinění pořadatelského týmu, diváků či družstva stanovených v sazebníku provinění a 
trestů pro kolektivy pod čísly 1, 2, 4, 6 a 7 má DK možnost postoupit pravomoc k rozhodnutí 
Komisi soutěží (dále jen „KS“). 
2.4. Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje 
Pro provinění související s reprezentační akcí stanovených v sazebníku provinění a trestů 
pro jednotlivce pod číslem 10 má DK možnost postoupit pravomoc k rozhodnutí Komisi 
reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen „KRM“). 
2.5. VV 
Pro všechna provinění související s licenčním řízením je disciplinárním orgánem s pravomocí 
k rozhodnutí přímo VV. 
2.6. Pravomoc disciplinárních orgánů 

a) Všechna disciplinární provinění v českém florbale projednávají DK popřípadě KRD, KS, 
KRM, či VV. 

b) Provinění jednotlivců a kolektivů v soutěžích řízených VV, případně v souvislosti 
s reprezentací náleží do pravomoci DK, popřípadě KRD, KS, KRM, či VV. 

c) Provinění jednotlivců a kolektivů v soutěžích řízených partnerskými VV náleží do 
pravomoci regionálních DK, popřípadě regionálních KRD či regionálních LK. 

d) Všechna provinění v registračním, licenčním a oddílovou příslušnost měnicím řízení 
náleží do pravomoci DK. Ta však z důvodu procesní účelnosti může postoupit 
pravomoc projednat konkrétní provinění příslušné regionální DK. 

e) Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec každého 
roku. K 30. červnu každého roku uzavřou všechny DK materiály postupujících a 
sestupujících družstev a zašlou je příslušné DK tak, aby je měla k dispozici před 
zahájením nového soutěžního ročníku. 

f) Veškerá porušení antidopingových pravidel projednává Národní rozhodčí soud pro 

sport.  

článek 3 
Disciplinární tresty 

3.1. Druhy disciplinárních trestů 
I) V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 

a) napomenutí 
b) finanční pokuta 
c) zastavení závodní činnosti jednotlivci 
d) zákaz výkonu funkce 
e) zákaz reprezentace ČR 
f) vyloučení z činnosti ve florbale 

II) V disciplinárním řízení lze oddílům a družstvům (dále jen „kolektivům“) ukládat 
tyto tresty: 

a) napomenutí 
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b) finanční pokuta 
c) uzavření hlediště 
d) uzavření hrací plochy 
e) odpočet bodů 
f) zákaz přestupů, hostování, střídavých hostování a střídavých startů 
g) zastavení závodní činnosti družstvu 
h) vyloučení družstva ze soutěže 

3.2. Sazebník provinění a trestů 
Součástí DŘ je i sazebník provinění a trestů. Tato část DŘ neobsahuje kompletní výčet 
všech možných disciplinárních provinění a trestů. Disciplinární orgán svá rozhodnutí o 
trestech vždy přizpůsobí charakteru a okolnostem konkrétního případu. 
3.3. Podmíněný trest 
Pokud je v tomto DŘ výslovně stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit na 
zkušební dobu 3 měsíce až 1 rok. 
3.4. Alternativní trest 

a) Disciplinární orgán má právo uložit jednotlivci i jiný druh trestu než je uvedeno v bodě 
3.1., tzv. alternativní trest, pokud na základě svého uvážení nazná, že bude mít pro 
projednávanou osobu výchovnější charakter. Alternativní trest může být uložen pouze 
ve spojení s disciplinárními tresty uvedenými v bodu 3.1.. V případě, že potrestaný 
řádně vykoná uložený alternativní trest, dochází k zániku disciplinárního trestu, který 
byl uložen ve spojení s alternativním trestem. Stejně tak splněním disciplinárního trestu 
zaniká alternativní trest. 

b) Jako alternativní tresty mohou být využívány například: Absolvování školení či 
semináře trenérů s určitým zaměřením, absolvování školení či semináře rozhodčích 
s určitým zaměřením, odpískání určitého počtu utkání v mládežnických soutěžích, 
účast na charitativním projektu, účast na mládežnických projektech, pořadatelská 
činnost na akci v roli dobrovolníka. 

3.5. Napomenutí 
Napomenutí je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v 
případech méně závažných či ojedinělých provinění. 
3.6. Finanční pokuta 

a) Jednotlivcům lze uložit finanční pokutu až do výše 30.000,- Kč. 
b) Kolektivům lze uložit finanční pokutu až do výše 500.000,- Kč. 
c) Finanční pokuty kolektivů budou odečteny oddílu ze soutěžní kauce, pokud 

v rozhodnutí disciplinárního orgánu není stanoveno jinak. 
d) Oddíl nese odpovědnost za úhradu uložených finančních pokut svých členů. 
e) Nebude-li dodržena případná lhůta stanovená v rozhodnutí disciplinárního orgánu pro 

úhradu finanční pokuty, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření. 
f) Uloženou finanční pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě 

podání odvolání. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán. 
g) Finanční pokutu lze uložit i ve spojení s jiným disciplinárním trestem. 
h) Finanční pokutou není řešena náhrada případně vzniklé škody či újmy. 
i) Finanční pokuta může být podmíněně odložena. 

3.7. Zastavení závodní činnosti jednotlivci 
a) Trest zastavení závodní činnosti jednotlivci je možno uložit na určité časové období. 

V případě prvního disciplinárního provinění lze uložit disciplinární trest nejvýše na 2 
roky. 

b) V případě disciplinárního provinění, za které je možné dle sazebníku provinění a trestů 
uložit disciplinární trest na 2 roky, je v případě druhého obdobného provinění možné 
uložit disciplinární trest až na 4 roky. 

c) Není-li trest delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem výkon trestu 
přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období. 
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d) Hráč, jemuž byl uložen trest zastavení závodní činnosti jednotlivci, nesmí po dobu 
trvání trestu nastoupit v žádném utkání organizovaném ČF a taktéž v žádném 
mezinárodním utkání. DK může v rozhodnutí stanovit, že v době trestu může hráč 
nastoupit v mezinárodních utkáních. 

e) Trest zastavení závodní činnosti jednotlivci, není-li delší než tři měsíce, může být 
podmíněně odložen. 

f) Potrestaný nesmí také vykonávat činnost člena družstva v soutěži, ve které byl trest 
uložen. 

3.8. Zákaz výkonu funkce  

a) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit členům realizačního týmu, rozhodčím, delegátům 
a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 2 roky. Pokud je 
uložen trest zákazu výkonu funkce trenéra, vedoucího družstva či jiného člena 
realizačního týmu, potrestaný nesmí v době trestu vykonávat jakoukoliv funkci člena 
realizačního týmu. Potrestaný nesmí také vykonávat činnost hráče v soutěži, ve které 
byl trest uložen. 

b) V případě provinění, za které je možné uložit trest na 2 roky, je v případě druhého 
obdobného provinění možné udělit trest až na 4 roky. 

c) Není-li trest delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem výkon trestu 
přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období. 

d) Člen realizačního týmu, jemuž byl uložen trest zákazu výkonu funkce, nesmí po dobu 
trvání trestu vykonávat funkci člena realizačního týmu v žádném utkání organizovaném 
ČF a taktéž v žádném mezinárodním utkání. DK může v rozhodnutí stanovit, že v době 
trestu může člen realizačního týmu vykonávat funkci člena realizačního týmu 
v mezinárodních utkáních. 

e) Trest zákazu výkonu funkce může být podmíněně odložen. 
3.9. Zákaz reprezentace ČR 

a) Trest zákazu reprezentace ČR lze uložit hráči či členu realizačního týmu až na dobu 1 
roku. 

b) Zákaz reprezentace ČR je možné uložit pouze za závažné porušení povinností 
souvisejících s reprezentací ČR. 

c) Trest zákazu reprezentace ČR může být podmíněně odložen. 
3.10. Vyloučení z činnosti ve florbale 
Vyloučení z činnosti ve florbale je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných 
provinění. Trest má za následek vyloučení ze všech činností v ČF. Trest vyloučení z činnosti 
ve florbale není možné uložit jednotlivci, který se přestupku dopustil jako mladistvý. 
3.11. Uzavření hlediště 

a) Trest uzavření hlediště lze uložit pořádajícímu oddílu až na šest měsíců. Potrestané 
družstvo musí odehrát utkání bez přítomnosti diváků. 

b) Trest uzavření hlediště může být podmíněně odložen. 
3.12. Uzavření hrací plochy 

a) Trest uzavření hrací plochy lze uložit pořádajícímu oddílu až na šest měsíců. Oddíl 
nemůže po dobu trestu pořádat utkání na této hrací ploše. Při ukládání tohoto trestu 
musí disciplinární orgán stanovit minimální vzdálenost od hrací plochy, kde k provinění 
došlo, kde může oddíl pod dobu trestu utkání pořádat. 

b) Trest uzavření hrací plochy může být podmíněně odložen. 
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3.13. Odpočet bodů 
a) Trest odpočet bodů 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. 

b) Odpočtem bodů může družstvu klesnout aktuální počet bodů v tabulce dlouhodobé 
soutěže pod nulovou hodnotu. 

3.14. Zákaz přestupů, hostování, střídavých hostování a střídavých startů 
a) Trest zákaz přestupů, hostování, střídavých hostování či střídavých startů spočívá v 

zákazu přestupů, hostování, střídavých hostování či střídavých startů hráčů do 
potrestaného oddílu. 

b) Tento trest je možné uložit nejdéle na dobu 1 roku. 
c) Po dobu tohoto trestu nebude vyhověno žádné žádosti o přestup, hostování, střídavé 

hostování či střídavý start hráčů do oddílu, kterému byl tento trest uložen. 
d) Trest zákaz přestupů, hostování, střídavých hostování či střídavých startů může být 

podmíněně odložen. 
3.15. Zastavení závodní činnosti družstvu 
Trest zastavení závodní činnosti družstvu lze uložit jen v základní části soutěže a nejvýše na 
čtyři soutěžní utkání. Soutěžní utkání družstvo odehraje, ale příslušný řídící orgán soutěže 
mu za tyto odehrané utkání nezapočítá získané body. 
3.16. Vyloučení družstva ze soutěže  

a) Trest vyloučení družstva 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. 

b) Disciplinární orgán určí s ohledem na závažnost provinění úroveň soutěže, v níž bude 
moci družstvo startovat v příštím soutěžním ročníku. 

článek 4 
Postup v disciplinárním řízení 

4.1. Zahájení disciplinárního řízení  
a) Pravomoc k zahájení disciplinárního řízení má předseda DK. Předseda DK rozhodne 

bez zbytečného odkladu o zahájení řízení, pokud je podnět opodstatněný. V ostatních 
případech disciplinární řízení zahájeno nebude. O rozhodnutí předsedy DK informuje 
sekretariát ČF dotčené osoby. 

b) Disciplinární řízení musí být zahájeno, pokud je podnětem: 
I. podnět k DK uvedený v zápise o utkání (dále jen „ZOU“); 
II. zpráva státní správy nebo samosprávy ČR; 

III. zpráva IFF, MOV nebo ČOV; 
c) Disciplinární řízení může být zahájeno, pokud je podnětem: 

I. trest do konce utkání zaznamenaný v ZOU; 
II. návrh delegáta utkání; 

III. návrh rozhodčího utkání; 
IV. návrh člena DK; 
V. návrh člena výkonného výboru nebo jeho odborné komise; 
VI. návrh oddílu; 

VII. návrh člena oddílu. 
d) Zjistí-li DK, že projednání podnětu je v kompetenci jiné DK, neprodleně jí postoupí 

všechny materiály případu. 
e) Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To 

se však netýká provinění, které je přestupkem ve smyslu obecně závazných předpisů 
nebo předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno disciplinární řízení 
zahájit do 1 roku ode dne právní moci rozhodnutí soudu či orgánu státní správy nebo 
samosprávy. 
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4.2.  Podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení 
a) Podnět dle bodu 4.1. písm. c) musí být podán písemně na elektronickou adresu 

sekretariátu ČF a současně zaslán na elektronickou adresu sekretáře oddílu, jehož je 
osoba vůči níž návrh směřuje členem. Podnět musí obsahovat tyto náležitosti: 

I. Identifikace navrhovatele. 
II. Vůči komu návrh směřuje. 

III. Stručný popis události. 
IV. Důkazy podporující tvrzení navrhovatele. 

b) V případě kdy je podnět podán dle bodu 4.1. písm. c) VI. nebo 4.1. písm. c) VII. k 
situaci v utkání, která dle názoru navrhovatele má vést k zastavení závodní činnosti 
hráče nebo k zastavení výkonu funkce člena realizačního týmu, musí být podán do 3 
pracovních dnů ode dne ukončení utkání a nejpozději do 10 hodin před začátkem 
následujícího utkání družstva, za které se osoba, vůči které podnět směřuje, utkání 
účastnila. Toto neplatí pro utkání zahajované ve stejný den jako utkání, v souvislosti s 
kterým je podnět podáván. 

c) Je-li podán podnět k zahájení řízení dle bodu 4.1. písm. c) VI nebo 4.1. písm. c) VII, je 
podavatel podnětu povinen zaplatit peněžitý vklad příslušné DK. Výše peněžitého 
vkladu: 
- celostátní soutěže 2.500,- Kč 
- všechny další soutěže 1.000,- Kč 
Platební příkaz pro uhrazení peněžitého vkladu bude podavateli podnětu vygenerován 
ve FISu po zaslání podnětu na elektronickou adresu sekretariátu ČF. 

d) Předseda DK posoudí, zda jsou splněny veškeré náležitosti v plném rozsahu. 
V případě, že podnět neobsahuje veškeré náležitosti, zejména skutečnosti dokazující 
tvrzení navrhovatele, vyzve sekretariát ČF navrhovatele k doplnění. Předseda DK 
stanoví lhůtu k doplnění návrhu v maximální délce 7 dnů. 

e) V případě, že DK uzná podnět za opodstatněný a podnět bude projednán, pak peněžitý 
vklad bude navrhovateli vrácen v plné výši. V opačném případě propadá ve prospěch 
příslušné DK. 

4.3. Oznámení o konání ústního jednání disciplinárního řízení 
a) Ústní jednání probíhá zpravidla prezenční formou nebo předseda DK může 

rozhodnout, že ústní jednání bude probíhat s „použitím elektronických prostředků.“ 
Sekretariát ČF oznamuje termín ústního jednání disciplinárního řízení každé 
projednávané osobě, nejpozději 48 hodin před jeho konáním elektronicky na adresu 
sekretáře oddílu, jehož je projednávaná osoba členem. V případě, že projednávaná 
osoba je na hostování, střídavém hostování či střídavém startu, sekretariát ČF 
informuje oddíl, ve kterém hráč takto působí, i mateřský oddíl tohoto hráče. Sekretariát 
ČF v oznámení stanoví, zda je dle předsedy DK přítomnost projednávané osoby 
povinná. 

b) Oznámení důležitým svědkům události a ostatním potencionálním účastníkům 
disciplinárního řízení provádí DK prostřednictvím sekretariátu ČF. 

4.4. Průběh disciplinárního řízení 
a) DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění 

podnětu.  
b) DK zejména přihlíží ke všem důkazům, které byly podnětem k zahájení disciplinárního 

řízení a důkazům navrženým projednávanou osobou. DK je na základě svého uvážení 
oprávněna přizvat k ústnímu jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, 
vyžádat si písemné dokumenty či jiné důkazní materiály. Za účast pozvané osoby 
odpovídá oddíl, jehož je pozvaná osoba členem. 

c) Náklady pro svědky pozvané DK hradí sekretariát ČF z rozpočtu DK. 
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4.5. Účast projednávané osoby 
a) Projednávaná osoba má právo zúčastnit se ústního jednání disciplinárního řízení. Svou 

účast musí oznámit do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o konání ústního 
jednání sekretáři oddílu nejpozději však den před konáním ústního jednání 
disciplinárního řízení a to do 12.00 na elektronickou adresu příslušného sekretariátu 
ČF. Je-li tímto dnem sobota, neděle nebo státem uznávaný svátek, tak nejbližší 
předchozí pracovní den. Projednávaná osoba může své vyjádření zaslat na 
elektronickou adresu příslušného sekretariátu ČF nejpozději do začátku ústního 
jednání disciplinárního řízení. 

b) Projednávaná osoba je povinna se ústního jednání disciplinárního řízení účastnit, 
pokud jí to nařídí DK. Za účast projednávané osoby odpovídá mateřský oddíl. 
V případě, že je projednávaná osoba na hostování, tak odpovědnost za mateřský oddíl 
po dobu hostování přebírá oddíl, ve kterém projednávaná osoba hostuje. 

c) Oddíl, jehož je projednávaná osoba členem, popřípadě oddíl, ve kterém projednávaná 
osoba hostuje, může zaslat své stanovisko na elektronickou adresu příslušného 
sekretariátu ČF. 

d) Nemůže-li DK případ projednat z objektivních důvodů, hradí prokazatelné náklady na 
účast projednávané osoby a pozvaných osob sekretariát ČF z rozpočtu DK. 

4.6. Pozastavení činnosti v soutěžích  
a) Byl-li člen družstva v utkání potrestán Trestem do konce utkání, má pozastavenou 

činnost v jako člen družstva následujícím utkání stejné soutěže.  
b) Bylo-li s členem družstva zahájeno disciplinární řízení má okamžitě pozastavenou 

činnost v soutěžích a nesmí se účastnit žádného utkání jako člen družstva až do 
rozhodnutí DK. 

c) Dopustil-li se člen družstva jednání, které rozhodčí zapsal do ZOU do části označení 
Podnět k DK a vedoucí družstva ověřil, má okamžitě pozastavenou činnost v soutěžích 
a nesmí se účastnit žádného utkání jako člen družstva až do rozhodnutí DK. 

d) Pozastavení činnosti v soutěžích platí i v případě, kdy je po utkání v ZOU na pokyn 
delegáta uvedeno, že se člen družstva dopustil takového jednání, za které měl být 
potrestán Trestem do konce utkání. V ZOU musí být v takovém případě jasně 
uvedeno, že se jedná o podnět k zahájení disciplinárního řízení. 

e) Pozastavení činnosti v soutěžích neplatí, byl-li člen družstva vyloučen v mezistátním 
nebo mezinárodním utkání hraném v tuzemsku i v zahraničí. 

4.7. Závěr disciplinárního řízení 

a) Po projednání podnětu rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že k 
provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S 
ohledem na osobnost projednávané osoby a jejího provinění může DK též od 
potrestání upustit. 

b) Pokud DK rozhodne o zastavení disciplinárního řízení v případu, kdy je podnětem 
k disciplinárnímu řízení udělený Trest do konce utkání, podá DK podnět ke KS 
k přezkoumání uděleného Trestu do konce utkání. 

c) Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
1) identifikaci potrestané osoby; 
2) druh trestu a údaj o jeho trvání; 
3) výši a způsob úhrady finanční pokuty (je-li uložena); 
4) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen; 
5) poučení o možnosti odvolání; 
6) způsob uhrazení poplatku z disciplinárního řízení; 
7) podpis předsedy DK a razítko. 
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4.8. Zrychlené disciplinární řízení 
a) Zrychlené disciplinární řízení může být zahájeno pouze s jednotlivcem a pouze na 

základě podnětů uvedených v bodech 4.1. písm. b) I. a 4.1. písm. c) I. tohoto DŘ. 
b) Zrychlené disciplinární řízení může být zahájeno pouze v případech, kdy na základě 

popisu situace v ZOU může být případ kvalifikován jako provinění dle Sazebníku 
provinění a trestů pro jednotlivce bod 1, 2, 3, 7 a 8. 

c) V rámci zrychleného disciplinárního řízení mohou být ukládány pouze tresty: 
1) napomenutí;  
2) finanční pokuta do maximální výše 3.000,- Kč; 
3) zastavení závodní činnosti jednotlivci v maximální délce 1 měsíc; 
4) zákaz výkonu funkce v maximální délce 1 měsíc; 

d) Zrychlené disciplinárním řízení probíhá prostřednictvím elektronické a telefonické 
komunikace bez nařízení ústního jednání. Oznámení o konání zrychleného 
disciplinárního řízení zašle sekretariát ČF elektronicky na adresu sekretáře oddílu, 
jehož je projednávaná osoba členem. V případě, že projednávaná osoba je na 
hostování, střídavém hostování či střídavém startu, sekretariát ČF informuje oddíl, ve 
kterém hráč takto působí, i mateřský oddíl tohoto hráče. Projednávaná osoba může 
své vyjádření zaslat na elektronickou adresu příslušného sekretariátu ČF, nejpozději 
48 hodin od odeslání oznámení o konání zrychleného disciplinárního řízení. 
Rozhodnutí vydá příslušná DK do 72 hodin od odeslání oznámení o konání 
zrychleného disciplinárního řízení. 

e) V případě, že DK na základě zaslaných vyjádření dojde k závěru, že by měl být uložen 
jiný trest než uvedený v bodě 4.8. písm. c) tohoto DŘ, pak vydá DK rozhodnutí o 
zastavení zrychleného disciplinárního řízení a předseda DK zahájí disciplinární řízení 
s ústním jednáním dle bodu 4.3. tohoto DŘ. Oznámení o zastavení zrychleného 
disciplinárního řízení zašle sekretariát ČF elektronicky na adresu sekretáře oddílu, 
jehož je projednávaná osoba členem. V případě, že projednávaná osoba je na 
hostování, střídavém hostování či střídavém startu, sekretariát ČF informuje oddíl, ve 
kterém hráč takto působí, i mateřský oddíl tohoto hráče.  

f) V případě, že DK vydá v rámci zrychleného disciplinárního řízení rozhodnutí o udělení 
trestu, má potrestaná osoba právo podat odpor. Podání odporu musí být učiněno v 
písemné formě a doručeno na elektronickou adresu sekretariátu DK nejpozději do 3 
dnů ode dne doručení rozhodnutí, tj. od zveřejnění ve FISu. 

g) Náležitosti odporu: 

- jednoznačné označení, že se jedná o odpor; 

- jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti kterému odpor směřuje; 
h) Podáním odporu dochází ke zrušení vydaného rozhodnutí ve zrychleném 

disciplinárním řízení. Současně na základě podaného odporu zahájí předseda DK 
disciplinární řízení s ústním jednáním dle bodu 4.3. tohoto DŘ. 

i) Není-li v bodě 4.8. tohoto DŘ stanoveno jinak, vztahují se na zrychlené disciplinární 
řízení všechna ustanovení tohoto DŘ  

4.9. Zjednodušené disciplinární řízení 
a) Zjednodušené disciplinární řízení musí být zahájeno, pokud se projednávaná osoba 

účastní nadstavbové fáze soutěže, a podnětem není skutečnost uvedená v bodech 4.1. 
písm. b) II nebo III. tohoto DŘ. 

b) Zjednodušené disciplinárním řízení probíhá prostřednictvím elektronické a telefonické 
komunikace bez nařízení ústního jednání. Oznámení o konání zjednodušeného 
disciplinárního řízení zašle sekretariát ČF elektronicky na adresu sekretáře oddílu, 
jehož je projednávaná osoba členem. V případě, že projednávaná osoba je na 
hostování, střídavém hostování či střídavém startu sekretariát ČF informuje oddíl, ve 
kterém hráč takto působí i mateřský oddíl tohoto hráče. Projednávaná osoba může své 
vyjádření zaslat na elektronickou adresu příslušného sekretariátu ČF, nejpozději 24 
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hodin od odeslání oznámení o konání zjednodušeného disciplinárního řízení. 
Rozhodnutí vydá příslušná DK do 5 dnů ode dne zahájení zjednodušeného 
disciplinární řízení. 

c) Je-li zjednodušené disciplinární řízení zahájeno na základě podnětu uvedeného v bodu 
4.2. písm. b) tohoto DŘ, může projednávaná osoba zaslat své vyjádření na 
elektronickou adresu příslušného sekretariátu ČF do 24 hodin od odeslání oznámení o 
konání zjednodušeného disciplinárního řízení, nejpozději však 6 hodin před začátkem 
následujícího utkání družstva, za které se osoba, vůči které podnět směřuje, utkání 
účastnila. . Toto neplatí pro utkání zahajované ve stejný den jako utkání, v souvislosti s 
kterým je podnět podáván. Rozhodnutí vydá příslušná DK do 5 dnů ode dne zahájení 
zjednodušeného disciplinárního řízení,  nejpozději však 3 hodiny před začátkem 
následujícího utkání družstva, za které se osoba, vůči které podnět směřuje, utkání 
účastnila. Toto neplatí pro utkání zahajované ve stejný den jako utkání, v souvislosti s 
kterým je podnět podáván. 

d) Není-li v bodě 4.9. tohoto DŘ stanoveno jinak, vztahují se na zjednodušené 
disciplinární řízení všechna ustanovení tohoto DŘ. 

4.10. Účinnost disciplinárních trestů 
a) Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po zveřejnění rozhodnutí DK 

o uložení trestu. V odůvodněných případech má DK právo stanovit jiný den začátku 
účinnosti trestu. 

b) Byla-li členu družstva pozastavena činnost v soutěžích před zahájením disciplinárního 
řízení (viz. bod 4.6. tohoto DŘ), začíná účinnost trestu dnem pozastavení činnosti 
v soutěžích, pokud DK nestanovila dle bodu 4.10. písm. a) jinak. 

4.11. Dokumentace disciplinárního řízení 
a) Rozhodnutí DK bude zasláno projednávané osobě prostřednictvím FISu, konkrétně 

zveřejněním rozhodnutí na osobní stránce projednávané osoby nejpozději do 10 
pracovních dnů od projednání podnětu. 

b) O rozhodnutí DK vyrozumí sekretariát ČF prostřednictvím FISu oddíl, jehož je 
projednávaná osoba členem nejpozději do 10 pracovních dnů od projednání podnětu. 
V případě, že provinilý hráč je na hostování, střídavém hostování či střídavém startu, 
bude stejnou formou vyrozuměn i oddíl, ve kterém hráč takto působí. 

c) DK uveřejní rozhodnutí na webových stránkách ČF. 
4.12. Zasílání informací osobě, která není členem oddílu 
V případě, kdy není projednávaná osoba nebo dotčená osoba členem oddílu a nelze ji 
informovat prostřednictvím sekretáře oddílu, či není rozhodčím s aktivním oprávněním pískat 
nebo delegátem s licencí na sezónu, má DK povinnost zasílat veškeré informace na 
elektronickou adresu, kterou má tato osoba uvedenou ve FISu. V případě, že elektronická 
adresa není uvedena, má DK povinnost zaslat informace na korespondenční adresu osoby 
uvedenou ve FISu. 

článek 5 
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 

5.1. Ukládání trestů 
a) Bylo-li projednávané osobě prokázáno více disciplinárních provinění, uloží DK trest za 

nejzávažnější disciplinární provinění a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
b) Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. 
c) Byl-li projednávané osobě uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze 

za tentýž skutek zahájit nové disciplinární řízení. 
5.2. Polehčující okolnosti 
Při ukládání trestu DK považuje za polehčující okolnosti zejména to, že projednávaná osoba: 

- byla vyprovokována; 

- se před proviněním chovala řádně; 



 

10 

- nahradila dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobila; 

- projevila upřímnou lítost; 

- sama oznámila provinění, kterého se dopustila; 

- napomáhala účinně při objasňování svého provinění. 
5.3. Přitěžující okolnosti 
Při ukládání trestu DK považuje za přitěžující okolnosti zejména to, že projednávaná osoba: 

- se dopustila provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě; 

- se dopustila provinění jako funkcionář; 

- se dopustila provinění u mládežnických družstev; 

- svedla k provinění jiného; 

- se dopustila více provinění; 

- se dopustila provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán; 

- svým jednáním ovlivnila regulérnost soutěže. 

článek 6 
Odvolání 

6.1. Odvolací orgány 
O odvolání proti rozhodnutí DK na jakékoliv úrovni rozhoduje Odvolací a revizní komise (dále 
jen „ORK“). 
6.2. Podání odvolání 

a) Proti rozhodnutí DK může potrestaná osoba podat odvolání. 
b) Podání odvolání musí být učiněno v písemné formě a doručeno na elektronickou 

adresu sekretariátu ORK nejpozději do 15 dnů ode dne doručení příslušného 
rozhodnutí, tj. zveřejněním ve FISu. 

c) Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu. 

článek 7 
Zvláštní ustanovení 

7.1. Poplatek z disciplinárního řízení 
a) V případě, že k disciplinárnímu přestupku došlo v souvislosti s utkáním, pak poplatek 

za disciplinární řízení hradí oddíl, za jehož družstvo se člen družstva, který je 
potrestanou osobou, účastnil utkání. V ostatních případech, pak poplatek za 
disciplinární řízení hradí oddíl, kde má potrestaná osoba oddílovou příslušnost. 
Poplatek je oddílu odečten ze soutěžní kauce. V případě, že potrestaná osoba není 
členem žádného oddílu, pak hradí poplatek přímo potrestaná osoba na základě 
platebního příkazu pro uhrazení poplatku vygenerovaného ve FISu po vydání 
rozhodnutí DK. 

b) Výše poplatku je stanovena: 

- nejvyšší celostátní soutěže2.000,- Kč 

- ostatní soutěže dospělých 1.000,- Kč 

- všechny soutěže mládeže 500,- Kč 
c) V případě vydání rozhodnutí v rámci zrychleného disciplinárního řízení je poplatek 

stanoven ve výši 50% z částky uvedené v bodu 7.1. písm. b) tohoto DŘ. 
d) Poplatek za disciplinární řízení není hrazen v případě, že DK zastaví disciplinární řízení 

na základě bodu 4.7. tohoto DŘ. 
7.2. Záznamy trestů 
Tresty uložené DK se oddílům, družstvům a jejich členům zaznamenávají do FISu. 
Záznam trestu je oprávněna provést pouze příslušná DK. 
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7.3. Změny trestu 
a) Po vykonání nejméně poloviny trestu uvedeného v bodu 3.7. a 3.8. tohoto DŘ, který byl 

udělen na dobu 1 měsíc a delší, lze na základě žádosti potrestané osoby zbytek trestu 
prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od tří měsíců do jednoho 
roku. 

b) Po vykonání nejméně poloviny trestu uvedeného v bodu 3.9., 3.11., 3.12., 3.14. a 3.15. 
tohoto DŘ lze na základě žádosti potrestané osoby zbytek trestu prominout, případně 
podmíněně odložit na zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. 

c) Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z 
činnosti ve florbale, může DK, která trest uložila, na žádost potrestané osoby povolit 
obnovení některých nebo všech činností ve florbale. 

d) Žádost je zpoplatněna ve výši 50% z částky uvedené v bodu 7.1. písm. b) tohoto DŘ. 
Platební příkaz pro uhrazení poplatku za disciplinární řízení bude žadateli vygenerován 
ve FISu po zaslání žádosti o změnu trestu na elektronickou adresu sekretariátu ČF. 

e) O změně trestu rozhoduje příslušná DK. Bylo-li proti původnímu rozhodnutí příslušné 
DK podáno odvolání k ORK, pak i o změně trestu rozhoduje ORK. ORK má v takovém 
případě právo postoupit pravomoc o rozhodnutí o změně trestu k příslušné DK. 

f) Účinnost rozhodnutí o změně trestu začíná následujícím dnem po zveřejnění 
rozhodnutí DK. V odůvodněných případech má DK právo stanovit jiný den začátku 
účinnosti rozhodnutí. 

7.4. 
Pro účely tohoto DŘ je za soutěžní období považováno období mezi prvním a posledním 
utkáním určité soutěže. Za soutěžní období není považována doba, kdy je soutěž přerušena 
rozhodnutím VV či řídícího orgánu soutěže. 

článek 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1. 
a) Výklad tohoto DŘ provádí VV. 
b) Tento Disciplinární řád je platný dnem schválení na zasedání Výkonného výboru dne 

20.9.2022. Účinnost tohoto Disciplinárního řádu je od 20.9.2022 a současně se ruší 
účinnost a platnost předchozího Disciplinárního řádu se všemi změnami a doplňky. 
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Část II. Sazebník provinění a trestů 

JEDNOTLIVCI Trest pro: N – napomenutí, 
FP – finanční 
pokuta, ZČ – 
zastavení závodní 
činnosti, ZF – 
zákaz výkonu 
funkce, ZČR – 
zákaz 
reprezentace ČR, 
VF – vyloučení 
z činnosti ve 
florbale 

Přestupek Hráč 
Člen 
realizačního 
týmu 

Rozhodčí 
a delegáti 

Ostatní 
členové 
ČF 

1. Nesportovní 
chování např. 
provokování, 
pokřikování, 
neoprávněné 
protestování, 
zesměšňování, 
posuňky a nestačí 
potrestání v rámci 
utkání. 

X X X X 
N, FP, ZČ a ZF až 
na 2 na měsíce 

2. Urážky, nadávky, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání, 
vyhrožování, vulgární výrazy a plivnutí. 

a) Hráči či členu 
realizačního týmu 

X  X   X  
N, FP, ZČ a ZF až 
na 9 měsíců 

  X   
FP, ZF až na 12 
měsíců 

b) Rozhodčímu či 
delegátovi 

X  X   X  
N, FP, ZČ a ZF až 
na 12 měsíců 

  X  
FP, ZF až na 15 
měsíců 

c) Ostatní osoby 

X X  X 
N, FP, ZČ a ZF až 
na 12 měsíců 

  X  
FP, ZF až na 15 
měsíců 

3. Fyzické napadení v průběhu utkání, např., strčení, vražení, kopnutí, bitka, udeření 
rukou, hokejkou apod. 

a) Hráče a 
člena 
realizačního 
týmu 

I. Bez 
zranění 

X    FP, ZČ až na 9 
měsíců 

 X  X FP, ZČ a ZF na 1 
až 12 měsíců 

  X  FP, ZF na 3 až 12 
měsíců 

II. Se 
zraněním 

X    FP, ZČ na 2 až 12 
měsíců, VF 

 X  X FP, ZČ a ZF na 3 
až 15 měsíců, VF 

  X  FP, ZF na 5 až 15 
měsíců, VF 
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b) 
Rozhodčího 
a delegáta 

I. Bez 
zranění 

X    FP, ZČ na 1 až 12 
měsíců 

 X  X FP, ZČ a ZF na 3 
až 15 měsíců 

  X  FP, ZF na 5 až 15 
měsíců 

II. Se 
zraněním 

X    FP, ZČ na 6 až 18 
měsíců, VF 

 X  X FP, ZČ a ZF na 6 
až 24 měsíců, VF 

  X  FP, ZF na 9 až 24 
měsíců, VF 

c) Ostatní 
osoby 

I. Bez 
zranění 

X    FP, ZČ na 3 až 15 
měsíců 

 X  X FP, ZČ a ZF na 3 
až 18 měsíců 

  X  FP, ZF na 5 až 18 
měsíců 

II. Se 
zraněním 

X    FP, ZČ na 6 až 24 
měsíců, VF 

 X  X FP, ZČ a ZF na 9 
až 24 měsíců, VF 

  X  FP, ZF na 9 až 24 
měsíců, VF 

4. Fyzické napadení před nebo po utkání např., strčení, vražení, kopnutí, bitka, 
udeření rukou, hokejkou apod. 

a) Hráče a 
člena 
realizačního 
týmu 

I. Bez 
zranění 

X    
FP, ZČ na 2 až 10 
měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 3 
až 12 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 5 až 15 
měsíců, VF 

II. Se 
zraněním 

X    
FP, ZČ na 4 až 14 
měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 5 
až 16 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 7 až 19 
měsíců, VF 

b) 
Rozhodčího 
a delegáta 

I. Bez 
zranění 

X    
FP, ZČ na 3 až 14 
měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 4 
až 16 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 7 až 19 
měsíců, VF 

II. Se 
zraněním 

X    
FP, ZČ na 8 až 20 
měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 10 
až 24 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 12 až 
24 měsíců, VF 
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c) Ostatní 
osoby 

I. Bez 
zranění 

X    
FP, ZČ na 5 až 16 
měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 6 
až 18 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 8 až 18 
měsíců, VF 

II. Se 
zraněním 

X    
FP, ZČ na 10 až 
24 měsíců, VF 

 X  X 
FP, ZČ a ZF na 12 
až 24 měsíců, VF 

  X  
FP, ZF na 14 až 
24 měsíců, VF 

5. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání 

a) Např. nastoupení za 
družstvo jiného oddílu 
bez schválení změny 
oddílové příslušnosti  

X X   
FP, ZČ a ZF až na 
12 měsíců 

b) Např. nastoupení 
v době zastavení 
závodní činnosti, 
nastoupení na cizí 
totožnost včetně 
pokusu o takové 
nastoupení. 

X X   
FP, ZČ a ZF 3 až 
24 měsíců, VF 

6. Narušení 
regulérnosti soutěže 
např. úmyslné 
ovlivňování výsledku, 
sabotování hry, přijetí, 
předání, příslib nebo 
pokus o předání peněz 
nebo jiných výhod za 
účelem ovlivnění 
výsledku utkání, 
nečestné rozhodování 
rozhodčího, sázka na 
výsledek utkání, jehož 
se účastní, nehlášení 
pokusu o ovlivňování 
výsledku 

X X X X 
FP, ZČ a ZF na 3 
až 24 měsíců, VF 
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JEDNOTLIVCI Trest pro: N – napomenutí, FP – 
finanční pokuta, ZČ – 
zastavení závodní 
činnosti, ZF – zákaz 
výkonu funkce, ZČR – 
zákaz reprezentace 
ČR, VF – vyloučení 
z činnosti ve florbale 

Přestupek Hráč 
Člen 
realizačního 
týmu 

Rozhodčí 
a delegáti 

Ostatní 
členové 
ČF 

7. Přestupky 
členů realizačního 
týmu a ostatních 
členů ČF proti 
řádům, např. 
neoprávněný vstup 
na hrací plochu, na 
střídačku nebo do 
šatny soupeře, do 
šatny rozhodčích. 

 X  X 
N, FP, ZČ a ZF až na 
9 měsíců 

8. Přestupky 
rozhodčích a 
delegátů proti 
řádům a 
směrnicím, např. 
nedostavení se 
k utkání nebo 
pozdní dostavení 
se k utkání, 
nedostatečné 
nakládání se ZOU, 
chybný postup při 
kontrole totožnosti 
hráčů, uvádění 
nepravdivých údajů 
při výplatě odměny 
a nákladů. 

  X  
N, FP a ZF až na 12 
měsíců 

9. Přestupky proti 
registračnímu, 
licenčnímu a 
přestupnímu řádu 
např.: podání více 
přestupů, 
hostování, 
střídavých 
hostování, či 
střídavých startů, 
uvádění 
nesprávných údajů, 
jejich zatajování 
nebo falšování, 
žádost o registraci 
již registrovaného 
hráče. 

X   X 
N, FP, ZČ a ZF až na 
9 měsíců, VF 
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10. Nedostatečná 
omluva 
z reprezentačního 
srazu či srazu 
regionálního 
výběru mládeže. 
Provinění během 
reprezentačního 
srazu či srazu 
regionálního 
výběru mládeže. 
Znevážení 
reprezentace ČR 
nebo ČF. 

X X  X 
N, FP, ZČR až na 12 
měsíců 

  X  
N, FP, ZF až na 15 
měsíců 

11. Provinění 
zmocněnců 
oddílů. 

   X N, FP, VF 

12. Porušení 
zákonů ČR, 
Stanov, řádů 
a předpisů ČF a 
rozhodnutí orgánů 
ČF a jiná 
provinění. 

X X X X 
N, FP, ZČ a ZF až na 
9 měsíců 

 

KOLEKTIVY N – napomenutí, FP – finanční pokuta, UH – uzavření 
hlediště UP uzavření hrací plochy, OB – odpočet bodů, ZP – 
zákaz přestupů, hostování, střídavých hostování a 
střídavých startů, ZČ – zastavení závodní činnosti družstvu, 
VD – vyloučení družstva ze soutěže 

Přestupek 

1. Nesportovní chování diváků např. 
urážlivé pokřikování na rozhodčího, pořadatele, členy 
družstva či diváky, vhazování předmětů na hrací plochu. 

N, FP max. 100 000 Kč, UH a 
UP 

2. Výtržnosti např. 
vstup diváků a jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na střídačky či do šaten, ničení 
majetku v prostorách sportovní haly nebo okolí 

a) Diváků 
N, FP max. do 150 000 Kč, UH 
a UP. 

b) Hráčů nebo členů realizačního týmu 
N, FP max. do 200 000 Kč, UH 
a UP. 

3. Fyzické napadení hráčů, členů realizačního týmu, 
pořadatelů, rozhodčích, delegáta či jiných osob 

 

a) Diváky 
FP max. do 250 000 Kč, UH a 
UP. 

b) Hráči nebo členy realizačního týmu 
FP max. do 350 000 Kč, UH a 
UP. 

4. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, 
odmítnutí pokračování ve hře, zaviněné 
nenastoupení družstva k utkání 

FP max. do 300 000 Kč, ZČ 

5. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání např. 
nastoupení za družstvo jiného oddílu bez schválení 
změny oddílové příslušnosti, nastoupení v době 
zastavení závodní činnosti, nastoupení na cizí totožnost. 

FP max. do 200 000 Kč, ZČ 
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6. Narušení regulérnosti soutěže např. úmyslné 
ovlivňování výsledku, sabotování hry, přijetí, předání, 
příslib nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod 
za účelem ovlivnění výsledku utkání, sázka na výsledek 
utkání, nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku. 

FP max. 500 000 Kč, OB, ZČ a 
VD 

7. Přestupky proti registračnímu, licenčnímu a 
přestupnímu řádu např. 
podání více přestupů, hostování, střídavých hostování, 
či střídavých startů, uvádění nesprávných údajů, jejich 
zatajování nebo falšování, žádost o registraci již 
registrovaného hráče. 

N, FP max. do 300 000 Kč, OB 
a ZP. 

8. Porušování zákonů ČR, Stanov, řádů a předpisů 
ČF a rozhodnutí orgánů ČF a jiná provinění 

N, FP max. 500 000 Kč, UH, 
UP, ZP, ZČ, VD 

 


