
ČESKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE

Disciplinární řád ČSPH
(dále jen „DŘ“)

Článek 1
Disciplinární provinění

(1) Předmětem disciplinárního řízení jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných v
pozemním hokeji porušením řádů a stanov ČSPH, pravidel PH, porušením obecně závazných
předpisů a přestupky proti fair-play a morálce sportovce, přičemž předmětem disciplinárního
řízení jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v průběhu a po skončení
utkání nebo tréninku a na akcích pořádaných ČSPH nebo kluby či oddíly.

(2) Disciplinární řízení může být vedeno s každým členem ČSPH a každý člen ČSPH
podléhá tomuto disciplinárnímu řádu, tedy každý člen ČSPH se může dopustit disciplinárního
provinění ve smyslu či dle tohoto disciplinárního řádu.

Článek 2
Disciplinární tresty

(1) Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům, členům ČSPH) je možno
uložit tyto tresty:

       a) napomenutí;
       b) finanční pokutu;
       c) zastavení činnosti;
       d) vyloučení z činnosti v pozemním hokeji.

(2) Kolektivům (klubům a družstvům) je možno uložit tyto tresty:
       a) napomenutí;
       b) finanční pokutu;
       c) odečtení bodů;
       d) uzavření hřiště;
       e) vyloučení ze soutěže či soutěží.

Článek 3
Napomenutí

(1) Napomenutí  lze  uložit  jednotlivci  nebo  kolektivu,  jestliže  od  jeho  posledního
disciplinárního trestu uplynula doba nejméně dvou let.

(2) Dobou  od  posledního  trestu  se  rozumí  u  napomenutí  a  finanční  pokuty  doba  od
přestupku, u ostatních trestů doba od skončení trestu či uplynutí zkušební doby.



Článek 4
Finanční pokuta

(1) Finanční  pokutu je  možno uložit  jednotlivci  nebo kolektivu,  a  to  u jednotlivce  do
5.000,- Kč a u kolektivu pak do 20.000,- Kč.

(2) Jednotlivci i kolektivu může být finanční pokuta uložena samostatně anebo i s jiným
trestem uvedeným v disciplinárním řádu.

Článek 5
Zastavení činnosti

(1) Zastavení činnosti je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu následovně:
       a) termínovaný trest zákazu činnosti;
       b) specifikovaný trest zákazu činnosti.

(2) Termínovaný  trest  zákazu  činnosti  na  určitou  dobu  se  vztahuje  na  celé  období  a
veškerá utkání hraná v době trestu mimo utkání přátelských. Tento trest je možno uložit na
celkovou dobu do 12 měsíců a je možné jej nejvýše jednou přerušit na mezisezónní období,
když doba přerušení se nezapočítává do délky trestu. Toto časové omezení neplatí v případě,
že je ukládán jednotlivci trest zastavení činnosti na základě antidopingových pravidel, kdy je
postupováno podle platných zvláštních předpisů.

(3) Specifikovaný trest zákazu činnosti na určitá utkání se vztahuje na konkrétní utkání
specifikovaná v rozhodnutí  disciplinární  komise.  DK může uložit  takovýto trest  zvlášť na
utkání konkrétní soutěže (např. mistrovské soutěže v pozemním hokeji, mistrovské soutěže v
halovém  hokeji,  v  pohárové  soutěži,  apod.),  přičemž  takovýto  specifikovaný  trest  nesmí
přesáhnout celkovou délku 12 měsíců.

(4) Do trestu  zastavení  činnosti  se  nezapočítává  utkání,  které  nebylo  zahájeno  z  viny
klubu či družstva potrestaného hráče.

(5) Trest zákazu činnosti uložený jednotlivci se vztahuje na reprezentační utkání pouze
tehdy, pokud tak ve svém rozhodnutí výslovně uvede DK.

Článek 6

(1) Jestliže  je  jednotlivec  v  utkání  potrestán  trestem  (červená  karta),  který  má  podle
pravidel  pozemního  hokeje  za  následek  zákaz  startu  v  dalších  utkáních  nebo  se  dopustí
závažného provinění před utkáním, v jeho průběhu nebo po jeho skončení, když takovouto
skutečnost uvede do zápisu o utkání rozhodčí či delegát utkání, má uložením trestu v utkání
anebo  při  závažném  provinění  předestřeném  shora  a  zapsaném  v  zápise  o  utkání  tento
automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu a rozhodnutí DK.

(2) U soutěží dospělých a dorostu platí u jednotlivců tzv. trestné bodování, které je však
vedeno a zohledňováno pro každou z těchto soutěží samostatně, přičemž je konkretizováno v
příslušném rozpisu soutěží.  Aktuální  stav tzv.  trestného bodování bude pro každou soutěž
veden on-line na www.pozemnihokej.cz.



Článek 7
Odečtení bodů

Odečtením  bodů  lze  potrestat  kolektiv,  který  se  hrubě  proviní  proti  ustanovením
Soutěžního řádu ČSPH či Rozpisu soutěží anebo proti regulérnosti soutěže, když k podnětu
STK ČSPH tak rozhodne DK.

Článek 8
Uzavření hřiště

Uzavření hřiště je možno uložit kolektivu nejvýše na dvě soutěžní utkání, když DK při
uložení tohoto trestu současně určí, kterého konkrétního hřiště se tento trest výslovně týká.

Článek 9
Vyloučení ze soutěže

Vyloučení ze soutěže je možno uložit kolektivu, který se dopustil zvlášť závažného
provinění proti Řádům ČSPH, přičemž vyloučené družstvo může být přeřazeno do nižší či
nižších soutěží.

Článek 10
Vyloučení z činnosti v pozemním hokeji

Vyloučení z činnosti v pozemním hokeji je možné uložit jednotlivci, který se dopustil
zvlášť závažných či opakovaných úmyslných provinění proti Řádům ČSPH, přičemž takovýto
trest má za následek zrušení registrace jednotlivce u ČSPH a rovněž i vyloučení ze všech
činností  v  rámci  ČSPH.  Takovýto  trest  však  nelze  uložit  jednotlivci,  který  se  provinění
dopustil jako mladistvý.

Článek 11
Podmíněný trest

(1) Trest zákazu činnosti  nebo trest uzavření hřiště lze podmíněně odložit  na zkušební
dobu od 3 do 12 měsíců, jestliže od vykonání posledního obdobného trestu jednotlivce nebo
kolektivu uplynula doba nejméně 12 měsíců.

(2) Dobou od vykonání posledního trestu se rozumí doba od skončení trestu či uplynutí
zkušební doby.

(3) Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen
nový (další)  trest  DK, přemění  se původně podmíněný trest  na trest  nepodmíněný a nově
uložený trest se vykoná v návaznosti na trest původní.

Článek 12
Disciplinární orgány

(1) Disciplinárními orgány jsou:
       a) kluby či oddíly;
       b) disciplinární komise řídících orgánů soutěží v oblastech;
       c) Disciplinární komise ČSPH (dále jen „DK ČSPH“).

(2) Klub či oddíl má disciplinární pravomoc v rámci svých stanov.



(3) Provinění,  ke  kterému  došlo  v  souvislosti  s  konkrétním  utkáním  nebo  utkáními,
projedná disciplinární komise příslušné soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání,
projedná DK soutěže,  v  niž  jednotlivec  nebo kolektiv  startuje,  přičemž startuje-li  ve více
soutěžích,  projedná provinění  DK nejvyšší  soutěže.  Provinění  na  úrovni  reprezentace  ČR
projednává vždy DK ČSPH.

(4) Rozhodnutí  DK příslušné podle odst. 3 jsou platná a účinná ve všech soutěžích,  v
nichž  jednotlivec  nebo kolektiv  startuje,  není-li  to  v  rozporu s  dalšími  ustanoveními  DŘ,
anebo nestanoví-li výslovně příslušná DK ve svém rozhodnutí jinak.

Článek 13
Postup v disciplinárním řízení

(1) Disciplinární řízení v konkrétní věci je DK povinna zahájit na základě:
a)  sportovně-technických  dokladů  (zápisy  o  utkání,  zprávy  o  utkáních,  jiných

účinných podkladů, apod.);
       b) dokladů a podnětů orgánů státní správy;

c) dokladů a podnětů řídícího orgánu soutěže nebo svazového orgánu či jiných
orgánů soutěže anebo DK nižšího stupně;

d) dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničních klubů, u nichž
se kolektiv zúčastnil či účastnil sportovní činnosti v rámci PH.

(2) Disciplinární řízení v konkrétní věci může DK zahájit na základě:
       a) písemného nebo ústního podnětu člena ČSPH nebo klubu ČSPH;
       b) návrhu člena DK ČSPH;
       c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku.

(3) Disciplinární řízení v konkrétní věci není možné zahájit, jestliže od provinění uplynula
doba delší než 12 měsíců. Tato lhůta neběží po dobu přestupkového či trestního řízení.

(4) DK je povinna rozhodovat o podnětech neprodleně, avšak až po náležitém objasnění
všech okolností provinění v konkrétní věci. K tomuto účelu je oprávněna přizvat svědky či
jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy či stanoviska jednotlivců nebo kolektivů,
případně požádat či opatřit si jiný důkazní materiál, a to včetně videozáznamu.

(5) Při projednávání DK přihlíží jak k polehčujícím, tak přitěžujícím okolnostem. Jako k
polehčující  okolnosti  se  přihlíží  zejména,  když  provinilý  subjekt  jednal  po  předchozím
vyprovokování,  nahradil  dobrovolně  způsobenou  škodu,  projevil  upřímnou  lítost,  sám
oznámil provinění, jehož se dopustil či napomáhal při objasňování svého provinění. Jako k
přitěžující okolnosti se přihlíží zejména, když provinilý subjekt jednal způsobem surovým,
zákeřným  nebo  pomstychtivým,  svedl  k  provinění  jiného,  úmyslně  ovlivnil  regulérnost
soutěže, provinění se dopustil jako kapitán, trenér nebo vedoucí družstva, v poslední době byl
disciplinárně potrestán DK, přičemž k předcházejícím trestům uloženým DK nelze jako k
přitěžujícím  okolnostem  přihlížet,  jestliže  od  nich  uplynula  doba  2  let.  Dobou  od
předcházejícího  trestu  se  rozumí  u  napomenutí  a  finanční  pokuty  doba  od  přestupku,  u
ostatních trestů doba od skončení trestu či uplynutí zkušební doby. Jestliže byl jednotlivec či
kolektiv před disciplinárním proviněním již potrestán v probíhající sezoně trestem či tresty,
přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti, a to s výjimkou, že dřívější trest v
probíhající sezoně vyplynul z aplikace ustanovení o tzv. trestném bodování.



(6) Jestliže DK projednává u jednotlivce či kolektivu několik provinění, rozhodne o trestu
za každé provinění zvlášť a tresty případně sčítá. Trest uložený mezinárodním orgánem PH
může uvést do svého rozhodnutí a uložit trest souběžný či navazující.

(7) Jednotlivci  nebo  zástupci  kolektivu,  který  se  dopustil  provinění,  musí  být  dána
možnost v přiměřené lhůtě se písemně vyjádřit ke všem okolnostem a souvislostem provinění,
a pro případ, že bude nařízeno ústní jednání před DK, má právo se tohoto zúčastnit, přičemž
pokud těchto oprávnění nevyužije, může DK věc projednat a rozhodnout bez jeho vyjádření či
bez  jeho  účasti.  Jestliže  se  provinění  dopustil  mladistvý  jednotlivec  nebo  družstvo
mladistvých, musí být umožněno, aby se společně s mladistvým jednotlivcem nebo zástupcem
mladistvého  družstva  zúčastnil  případného  ústního  jednání  před  DK  či  učinil  písemné
vyjádření k DK i zletilý písemně pověřený funkcionář klubu. Případné provinění rozhodčího
projednává DK za účasti písemně pověřeného zástupce komise rozhodčích.

(8) Ke každému provinění svého člena může předložit klub či oddíl vyjádření s návrhem
trestu, které však musí být doručeno DK před jejím rozhodnutím, jinak k němu DK nepřihlíží.

(9) Po objasnění všech okolností provinění a po zaplacení disciplinárního poplatku (čl. 14
DŘ) rozhodne DK o druhu a výši trestu.

(10) Z rozhodování DK v konkrétní projednávané věci jsou vyloučeny osoby, které mají
evidentní (průkazný) vztah k projednávanému provinění, jednotlivci či kolektivu.

Článek 14
Disciplinární poplatek

(1) Jednotlivec či klub, jehož kolektiv se dopustil disciplinárního provinění, je povinen po
zahájení  disciplinárního  řízení  uhradit  na  sdělený  (určený)  účet  (dle  příslušnosti  DK)
disciplinární poplatek ve výši:

       a) soutěže dospělých – 500,- Kč;
       b) soutěže dorostu – 300,- Kč;
       c) soutěže žáků – 200,- Kč.

(2) Do doby zaplacení disciplinárního poplatku nebude disciplinární provinění ze strany
DK projednáváno, ani ve věci rozhodnuto.

(3) Automatický  trest  vyplývající  z  tzv.  trestného bodování  nepodléhá  disciplinárnímu
poplatku.

(4) Pokud bude ze strany DK zjištěno, že k disciplinárnímu provinění nedošlo, zaplacený
disciplinární poplatek bude v plné výši vrácen zpět subjektu, který jej uhradil.

Článek 15
Zvláštní způsoby rozhodnutí

(1) Jestliže  v  průběhu  disciplinárního  řízení  DK zjistí,  že  k  provinění  nedošlo  anebo
provinění nelze prokázat, pak DK disciplinární řízení zastaví.

(2) DK je oprávněna upustit od potrestání, pokud dospěje k závěru, že průběh samotného
disciplinárního řízení nebo trest uložený již v utkání považuje za dostatečný.



(3) Skončené  nebo  zastavené  disciplinární  řízení  lze  obnovit  jen  po  zjištění  nových
skutečností anebo na základě rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.

Článek 16

(1) Po uplynutí  nejméně  poloviny trestu  zastavení  činnosti  nebo uzavření  hřiště  může
příslušná DK, která trest uložila, na základě písemné žádosti potrestaného subjektu změnit
zbývající  část  trestu  na  podmíněný  se  stanovením  přiměřené  zkušební  doby,  která  bude
stanovena  nejméně  v  délce  dvojnásobku  zbývající  části  trestu.  Toto  ustanovení  neplatí  v
případě,  že  je  ukládán  jednotlivci  trest  zastavení  činnosti  na  základě  antidopingových
pravidel, kdy je postupováno podle platných zvláštních předpisů.

(2) Po  uplynutí  nejméně  3  let  od  disciplinárního  provinění,  které  mělo  za  následek
vyloučení  jednotlivce  z  činnosti  v  PH, může DK, která  trest  uložila,  na základě  písemné
žádosti jednotlivce povolit obnovení některých či všech činností (funkcí) v PH.

Článek 17

(1) Předseda DK nebo jím písemně pověřený zástupce může rozhodnou samostatně, a to i
bez vyjádření jednotlivce či kolektivu, v těchto případech:

a)  zastavení  činnosti  jednotlivců  za  žluté  a  červené  karty,  je-li  to  výslovně
uvedeno v rozpisu dané soutěže;

b) finanční pokuta oddílu za zanedbání povinnosti pořadatele dle SŘ či Rozpisu
soutěží;

c) finanční pokuta oddílu za nerespektování předepsaného způsobu plnění nařízení
nebo rozhodnutí STK.

(2) Výše uvedené případy nepodléhají disciplinárnímu poplatku.

Článek 18
Oznamování a evidence trestů

(1) Rozhodnutí DK se vyhotovuje písemně a musí obsahovat:
       a) jméno nebo označení provinilého;
       b) provinění, za které je trest ukládán;
       c) přesné označení trestu, včetně článku či bodu, podle kterého byl uložen;

d)  údaj  o  délce  nebo  výši  trestu,  den  počátku,  a  u  podmíněných  trestů  dobu
podmínky;

       e) poučení o možnosti opravného prostředku.

(2) Korespondence v disciplinárním řízení se vede cestou e-mailové korespondence.

(3) Rozhodnutí musí být odesláno do 3 pracovních dnů od skončení disciplinárního řízení
(rozhodnutí DK) na e-mailovou adresu organizačního pracovníka klubu, jehož je provinilec
členem.  Klub  je  povinen  neprodleně  potrestaného  jednotlivce  nebo  potrestaný  kolektiv  s
rozhodnutím seznámit.

(4) Kopii  rozhodnutí  DK  zasílá  rovněž  řídícímu  orgánu  soutěže,  v  níž  potrestaný
jednotlivec nebo kolektiv startuje.



(5) Rozhodnutí  DK o  potrestání  rozhodčího  se  zasílá  i  přímo  rozhodčímu  na  jeho  e-
mailovou adresu.

(6) Disciplinární tresty se zaznamenávají do on-line evidence trestů ČSPH.

(7) Klub  je  odpovědný  za  sledování  trestných  bodů  jednotlivců  vyplývajících  z  tzv.
trestného  bodování  vedeného  on-line  na  www.pozemnihokej.cz.  Pokud  jednotlivec  po
naplnění či překročení trestných bodů konkretizovaných v rozpisu příslušné soutěže nastoupí
v následujícím soutěžním utkání, považuje se tato skutečnost za neoprávněný start jednotlivce
za tento klub či oddíl.

Článek 19
Opravná a přezkumná jednání

(1) Jednotlivec  nebo  kolektiv,  kterého  se  disciplinární  rozhodnutí  týká,  může  podat
odvolání proti rozhodnutí DK k orgánu, který tuto komisi ustanovil. V odvolacím řízení se
dále postupuje podle bodu XV. Soutěžního řádu ČSPH, a to včetně lhůt a podmínek v něm
uvedených.

(2) Řídící  orgán  může  z  vlastního  rozhodnutí  přezkoumat  jakékoliv  rozhodnutí  jím
ustanovené DK. Řídící orgán může provést vlastní šetření a zkoumat, zda-li bylo rozhodnutí
učiněno či vydáno v souladu s předpisy, stanovami a Řády ČSPH, přičemž k projednání si
může  vyžádat  stanovisko  DK,  která  přezkoumávané  rozhodnutí  vydala,  když  při
přezkoumávání rozhodnutí postupuje obdobně jako při odvolání.

(3) Výše uvedená ustanovení neplatí  v případě, že je ukládán či byl  uložen jednotlivci
trest  zastavení  činnosti  na  základě  antidopingových  pravidel,  kdy  je  postupováno  podle
platných zvláštních předpisů.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud se při projednávání disciplinárního provinění toto provinění jeví jako přestupek
nebo trestný čin, pak v takovém případě upozorní DK na tuto skutečnost řídící orgán soutěže,
ve které k provinění došlo.

(2) Změny  a  doplňky  tohoto  řádu  může  provést  Konference  ČSPH  či  Rada  ČSPH,
přičemž  jeho  výklad  provádí  Předsednictvo  ČSPH  prostřednictvím  svých  či  pověřených
orgánů.

(3) Tímto se ruší Disciplinární řád ČSPH platný od 30.07.1999.

(4) Tento Disciplinární řád ČSPH byl schválen na zasedání Rady ČSPH dne 23.08.2022 a
nabývá účinnosti dnem 01.09.2022.

Příloha DŘ
Disciplinární provinění a sazebník trestů

(1) V zájmu zajištění obdobného postupu ve skutkově podobných proviněních v rámci
disciplinárního  řízení  je  vyhotovena  tato  Příloha  DŘ  obsahující  Sazebník  disciplinárních



trestů (dále jen „Sazebník“), jehož součástí je přehled běžných provinění jednotlivců (Část A)
a kolektivů (Část B).

(2) DK uděluje  disciplinární  tresty s  respektováním hranic  uvedených v Sazebníku.  V
prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce či kolektivu, ve
druhém sloupci pak za závažná nebo opakovaná provinění jednotlivce či kolektivu.

(3) Řídící orgány jsou ve své působnosti před každou sezónou oprávněny upravovat nebo
rozšiřovat  Sazebník,  avšak  vždy  s  dodržením  maximální  výše  disciplinárního  trestu  a  v
souladu s ustanoveními čl. 2 až 10 DŘ.

(4) U  trestu  finanční  pokuty  je  vždy  uváděna  výše  v  procentech,  když  za  100%  se
považuje maximální výše finanční pokuty dle čl. 4 DŘ. Finanční pokutu je pak dále možno
uložit samostatně nebo společně s trestem zastavení činnosti, uzavření hřiště nebo vyloučení
ze soutěže.

(5) Za fyzické  napadení  (Část  A,  bod 5.  a  6.  Přílohy DŘ) je  DK povinna uložit  trest
zastavení  činnosti  nepodmíněně,  přičemž finanční  pokuta  se  případně ukládá  jako možný
další trest.











Zkratky použité v Sazebníku DŘ:
H – hráč
T – trenér
R – rozhodčí
F – jiný funkcionář či člen ČSPH
N – napomenutí
FP – finanční pokuta
ZČ – zastavení činnosti (jednotlivec) či odečtení bodů (kolektiv)
VČ – vyloučení jednotlivce z činnosti v PH
UH – uzavření hřiště
VS – vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží


