
 

 

DISCIPLINÁRNÍ �ÁD VOŠS 
 
A. Úvodní ustanovení 
A.1. Disciplinární �ád stanoví pravidla disciplinárního �ízení v rámci VOŠS. 
A.2. Ú�elem disciplinárního �ízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního provin�ní. 
Pr�b�h jednání i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný ú�inek na provinilého, ostatní hrá�e i na celou 
ve�ejnost. 
A.3. Disciplinární �ízení je obvykle dvojinstan�ní, p�i�emž odvolání nemá odkladný ú�inek. 
A.4. Dvojinstan�ní �ízení - orgánem disciplinárního �ízení je v první instanci po�adatel sout�že, ve 
druhé instanci o odvolání rozhoduje Disciplinární komise ( dále jen DK). Ta je složena z kapitán� 
ligových družstev a vedení VOŠS. P�edsedou DK je p�edseda VOŠS. 
A 5. Pokud dojde k provin�ní na svazové úrovni, rozhoduje DK jako první instance. Poté je možno 
podat odvolání op�t k DK. 
A 6. V disciplinárním �ízení se projednávají provin�ní jednotlivc� a kolektiv� pro porušení �ádu a 
pravidel VOŠS, jednání proti zásadám sportovního a spole�enského chování a proti zásadám 
sportovní etiky. 
A.7. Disciplinárním �ízením m�že být postihován jednotlivec i kolektiv p�es to, že byl již za totéž 
provin�ní postižen dle sout�žního �ádu. 
 
B. Základní pojmy 
Neoprávn�ný start – start hrá�e v týmovém utkání, který nespl�uje základní podmínky dané pravidly 
a sout�žním �ádem  
Nedovolený start - start hrá�e v týmovém utkání, resp. v turnajích, který ani p�i spln�ní všech 
základních podmínek daných pravidly a sout�žním �ádem nesmí za tým, resp. v turnaji nastoupit  
(hrá� je �lenem jiného družstva, hrá� se zákazem �innosti,  
Kontumace utkání – p�i kontumaci vít�zí soupe� maximálním možným skóre bod� z díl�ích zápas� a 
leg� z díl�ích zápas� a získává plný po�et bod� zapo�ítávaných do tabulky. Potrestanému týmu je 
okamžit� ode�ten p�íslušný po�et bod� . 
Ode�tení bod� – body jsou ode�teny nejpozd�ji po skon�ení posledního utkání sout�že, resp. 
p�íslušné �ásti sout�že. Tabulka se p�epo�ítá a poté je ur�eno kone�né po�adí sout�že. Výsledky 
žádného utkání se nem�ní. 
Vylou�ení ze sout�že - všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se anulují; potrestané 
družstvo není v tabulce dále uvád�no; pokud se družstvo v dalším ro�níku p�ihlásí do ligové sout�že, 
je za�azeno do nejnižší sout�že v dané oblasti. Trest lze uplatnit, jestliže k vylou�ení týmu dojde 
nejmén� t�i kola p�ed koncem sout�že. 
 
C. Druhy disciplinárních trest� 
C.1. Tresty mohou být vztaženy dle rozhodnutí DK na všechny sout�že VOŠS nebo jen 
na sout�že jednoho typu (družstva, jednotlivci) nebo na konkrétní sout�ž, ve které k provin�ní 
došlo. 
C.2. Tresty ukládané jednotlivc�m : 
a) Ve�ejné napomenutí. 
b) Podmíne�né zastavení �innosti 
c) Zákaz �innosti 
d) Podmíne�ný doživotní zákaz �innosti. 
e) Doživotní zákaz �innosti. 
 
C.3. Tresty ukládané kolektiv�m : 
a) Ve�ejné napomenutí. 
b) Kontumace utkání v�etn� okamžitého ode�tu bod� za kontumaci (v p�ípad�, že ligová sout�ž má 
dv� �ásti, pak trest ode�tu bod� platí pro ob� tyto �ásti, jestliže k provin�ní došlo v první �ásti a 
výsledek utkání se zapo�ítává i ve druhé �ásti) 
c) Ode�et bod� po skon�ení sout�že (v p�ípad�, že ligová sout�ž má dv� �ásti, pak trest ode�tu bod� 
platí pro ob� tyto �ásti, jestliže k provin�ní došlo v první �ásti) 
d) Odn�tí trofejí a nároku na finan�ní odm�ny. 
e) Pen�žitá pokuta. 
f.) Vylou�ení ze sout�že. 
 
 
D. Druhy provin�ní a výše trest� 



 

 

D.1 Provin�ní hrá�� : 
1. Nesportovní chování (pok�ikování, kritizování, házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování 
hry svévolné opušt�ní hracího prostoru apod.) : 
a) ve�ejné napomenutí 
b) podmíne�né zastavení závodní �innosti na 1 – 6 m�síc� s odkladem na 6 - 24 m�síc� 
c) zastavení závodní �innosti na 1 – 6 m�síc� 
2. Nevhodné spole�enské chování v hracím prostoru i mimo n�j po dobu turnaje, �i sout�žního 
utkání družstev,  
a) ve�ejné napomenutí 
d) podmíne�né zastavení závodní �innosti na 1 – 6 m�síc� s odkladem na 6 - 24 m�síc� 
b) zastavení závodní �innosti až na 6 m�síc� 
3. Zvlášt� zavrženíhodné nesportovní chování v hracím prostoru i mimo n�j po dobu turnaje, �i 
sout�žního utkání družstev, (fyzické napadení, rasov� motivované nesportovní chování, ...): 
a) zastavení závodní �innosti na 6 – 24 m�síc� 
b) doživotní zákaz �innosti 
4. Urážky, zesm�š�ování soupe�e, po�adatel�, funkcioná��, divák� : 
a) ve�ejné napomenutí a podmíne�né zastavení závodní �innosti na 3 - 12 m�síc� s odkladem na 6 – 
24 m�síc� 
b) zastavení závodní �innosti 3 - 12 m�síc� 
5. Urážky, zesm�š�ování rozhod�ích: 
a) zastavení závodní �innosti na 1 - 12 m�síc� 
b) v p�ípad� inzultace zatavení �innosti na 12 – 24 m�síc� 
c) doživotní zákaz �innosti 
6. Neoprávn�ný start: 
a) podmíne�né zastavení závodní �innosti na 3 – 6 m�síc� s odkladem na 6 - 24 m�síc� 
b) zastavení závodní �innosti na 3 - 6 m�síc� 
7. Nedovolený start: 
a) podmíne�né zastavení závodní �innosti na 6 – 24 m�síc� s odkladem na 12 - 24 m�síc� 
b) zastavení závodní �innosti na 6 - 24 m�síc� 
8. Falšování sportovn�-technických doklad� s cílem neoprávn�ného startu : 
a) zastavení závodní �innosti na 6 - 24 m�síc� 
b) podmíne�ný doživotní zákaz �innosti 
9. Úmyslné ovliv�ování výsledku zápasu a utkání: 
a) bez úplaty nebo bez slibu úplaty : zastavení závodní �innosti na 3 - 6 m�síc� 
b) za úplatu nebo slib úplaty : zastavení závodní �innosti na 6 - 24 m�síc� 
10. Hrubé porušení sportovní etiky, zvlášt� hrubé �i opakované porušení porušení stanov a 
pravidel VOŠS: 
a) zastavení závodní �innosti na 3 - 24 m�síc� 
b) podmíne�ný doživotní zákaz �innosti s odkladem na 60 m�síc� 
c) doživotní zákaz �innosti 
b) zákaz �innosti na 3 - 6 m�síc� 
 
D.2. Disciplinární provin�ní družstev a jejich �len� v sout�žích družstev: 
1. Nesportovní chování hrá�e-hrá�� družstva (pok�ikování, kritizování, házení šipkami po zemi, 
úmyslné zdržování hry svévolné opušt�ní hracího prostoru apod.). : 
a) podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
b) kontumace utkání a podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 
m�síc� 
c) ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že 
d) kontumace utkání a ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
2. Nevhodné spole�enské chování hrá�e-hrá�� družstva v hracím prostoru i mimo n�j po dobu 
a v p�im��ené �asové mí�e p�ed i po sout�žním utkání : 
a) podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
b) kontumace utkání a podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 
m�síc� 
c) ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že 
d) kontumace utkání a ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
3. Zvlášt� zavrženíhodné skupinové nesportovní chování v hracím prostoru i mimo n�j po dobu 
a v p�im��ené �asové mí�e p�ed i po sout�žním utkání : 
a) ode�tení 7 - 12 bod� po skon�ení sout�že 



 

 

b) kontumace utkání a ode�tení 7 – 12 bod� po skon�ení sout�že 
c) p�e�azení do nižší výkonnostní úrovn� po skon�ení sout�že 
d) vylou�ení ze sout�že 
4. Urážky, zesm�š�ování soupe�e, po�adatel�, funkcioná��, divák� : 
a) Ve�ejné napomenutí 
b) podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
c) kontumace utkání a podmíne�né ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 
m�síc� 
d) ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že 
e) kontumace utkání a ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
5. Urážky, zesm�š�ování delegovaných rozhod�ích: 
a) podmíne�né ode�tení 1– 12 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
b) kontumace utkání a podmíne�né ode�tení 1 – 2 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 
m�síc� 
c) ode�tení 1 – 12 bod� po skon�ení sout�že 
d) kontumace utkání a ode�tení 1 – 2 bod� po skon�ení sout�že, s odkladem na 6 – 12 m�síc� 
e) p�i fyzickém napadení - p�e�azení do nižší výkonnostní úrovn� po skon�ení sout�že nebo vylou�ení 
ze sout�že 
6. Neoprávn�ný start kmenového hrá�e družstva, volného hrá�e apod.: 
a) kontumace utkání 
b) ode�tení 1 – 6 bod� po skon�ení sout�že 
c) kontumace utkání a ode�tení 1 - 6 po skon�ení sout�že 
7. Nedovolený start: 
a) ode�tení 6 – 18 bod� po skon�ení sout�že 
b) kontumace utkání a ode�tení 6 – 18 bod� po skon�ení sout�že 
c) p�e�azení do nižší sout�že 
d) dopl�kový trest k trest�m a) – c) : podmíne�ný zákaz �innosti na 6 – 12 m�síc� hrá��m, kte�í 
v�dom� svojí ú�astí v utkání na stran� týmu napl�ující podstatu neoprávn�ného startu, tomuto 
hrubému porušení pravidel napomohli. 
8. Úmyslné ovliv�ování výsledku utkání: 
a) ode�tení 6 – 18 bod� po skon�ení sout�že nebo v novém ro�níku sout�že 
b) p�e�azení do nižší sout�že 
c) ode�tení 6 – 18 bod� po skon�ení sout�že nebo v novém ro�níku sout�že a p�e�azení do nižší 
sout�že 
d) vylou�ení ze sout�že 
9. Hrubé porušení sportovní etiky, zvlášt� hrubé �i opakované porušení porušení stanov a 
pravidel VOŠS 
a) ode�tení 6 – 18 bod� po skon�ení sout�že nebo v novém ro�níku sout�že a p�e�azení do nižší 
sout�že 
d) vylou�ení ze sout�že 
10. Nenastoupení k utkání: 
a) finan�ní pokuta a kontumace utkání 
e) vylou�ení ze sout�že p�i t�etí kontumaci 
 
E. Disciplinární �ízení 
E.1. Ú�astníky disciplinárního �ízení jsou disciplinární orgán pop�. provin�ný (  pokud byl k jednání 
p�izván ) 
E.2. Disciplinární orgán zahájí disciplinární �ízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávn�né d�vody. M�že 
tak u�init z vlastního nebo cizího podn�tu a to nejpozd�ji do 1 m�síce poté, co se o disciplinárním 
provin�ní dov�d�l. 
E 3. Pokud není dostatek �asu ke svolání jednání DK, m�že p�edseda VOŠS projednat provin�ní se 
�leny DK telefonicky.  Na p�íští sch�zi pak bude po�ízen zápis z jednání a všemi �leny podepsán.  
E.4. Disciplinární �ízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provin�ní do doby zjišt�ní 
disciplinárním orgánem uplynula doba delší než 15 m�síc�.  
E.5. Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním �ízení náležit� objasnit všechny podstatné okolnost 
projednávaného p�ípadu..  
Osobní ú�ast provinilého p�i �ešení první instancí je vhodná, ale není nezbytn� nutná. Jestliže nebyl 
provinilý p�izván na jednání první instance, musí být v p�ípad� 
odvolání proti rozhodnutí první instance osobn� pozván na jednání instance druhé Jestliže se provinilý 
na disciplinární �ízení nedostaví, p�estože mu byla dána možnost ú�asti, m�že disciplinární orgán 



 

 

rozhodnout v jeho nep�ítomnosti. Projednává-li se provin�ní kolektivu, mohou se p�izvat jen ti jeho 
�lenové, jejichž ú�ast považuje disciplinární orgán za d�ležitou pro zjišt�ní pravdy a spravedlivé 
posouzení p�ípadu. 
E.6. Jsou-li dostate�n� objasn�ny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provin�ní, rozhodne 
disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán m�že rozhodnout, že od potrestání upouští. 
Dosp�je-li k záv�ru, že samotný pr�b�h disciplinárního �ízení splnil sv�j výchovný ú�el, a že s 
ohledem na osobu provinilého a povahu 
provin�ní není uložení trestu t�eba. Ukáže-li se, že k provin�ní nedošlo, disciplinární orgán vydá 
rozhodnutí o tom, že se disciplinární �ízení zastavuje. 
E.7. Z jednání disciplinárního orgánu se po�izuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o pr�b�hu a 
záv�rech disciplinárního �ízení. Je-li provinilý p�ítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své 
rozhodnutí s podstatnými d�vody a pou�í ho o právu podat odvolání. Rozhodnutí disciplinárního 
orgánu se oznamuje písemnou formou provinilému, klubu ( klubu ) jehož je provinilý �lenem, jakož i 
tomu, kdo dal podn�t k zahájení disciplinárního �ízení. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, stru�né 
zd�vodn�ní a pou�ení o odvolání. 
F. Odvolání 
F.1. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance m�že ú�astník disciplinárního �ízení podat 
odvolání, a to písemn� do 15ti dn� ode dne doporu�ení rozhodnutí. 
F 2. Odvolání se podává písemn� a doporu�en�.  
F 3. Odvolací orgán projednává odvolání nejpozd�ji do 1 m�síce od obdržení odvolání.  
F 4. Odvolání nemá odkladný charakter  
  
G. Evidence disciplinárních trest� 
G.1. Disciplinární tresty eviduje VOŠS a zve�ej�uje na stránkách  www.vosshorice.cz 
G.2. Disciplinární komise je povinna informovat po�adatele o všech trestech, které se vztahují 
k po�ádanému turnaji. 
 
H. Zkrácení a odpušt�ní disciplinárních trest� 
H.1. Po odpykání nejmén� poloviny nepodmín�ného trestu zastavení závodní �innosti lze zbytek 
trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s kone�nou 
platností, a to na základ� písemné žádosti potrestaného. 
H.2. Po odpykání p�ti let z nepodmín�ného trestu doživotního zákazu �innosti lze zbytek trestu 
podmíne�n� 
prominout s odkladem na 60 m�síc�, a to na základ� písemné žádosti. 
H.3. V p�ípad�, že žádosti dle bodu H.2. není vyhov�no, m�že další písemnou žádost o podmíne�né 
prominutí trestu žadatel podat po uplynutí t�í let od podání poslední žádosti. 
 
I. Záv�re�ná ustanovení 
I.1. Výklad disciplinárního �ádu provádí DK VOŠS. 
I 2. Pokud dojde k provin�ní , které není definováno  v disciplinárním �ádu, rozhoduje o výši trestu DK 
dle svého uvážení.  
I 3. Toto zn�ní disciplinárního �ádu nabývá ú�innosti dne 1. 9. 2010 
I.4. Disciplinární �ád byl p�evzat z pravidel UŠO a upraven pro pot�eby VOŠS 
 
 


