ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ
ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH – PRAHA

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P
I.
Základní ustanovení
1.
Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednání disciplinárních
provinění a přestupků rozhodčích, zařazených k řízení utkání soutěží řízených PBS.
2.
Účelem disciplinárního řízení je náležitě projednat a spravedlivě posoudit provinění
proti platným normám ČBF a ČABR, PBS a ČABR-P v souvislosti s řízením utkání soutěží.
O disciplinárních proviněních rozhoduje disciplinární komise (dále jen DK) ČABR-P.

3.

II.
Druhy provinění
V disciplinárním řízení se projednávají přestupky a provinění proti :

1.
a)
b)
c)
d)

Soutěžnímu řádu (SŘB)
Rozpisu soutěže
Pravidlům basketbalu
Jiným směrnicím a pokynům vydávaných výborem PBS, STK PBS a VV ČABR-P.

III.
Druhy disciplinárních trestů
V disciplinárním řízení lze ukládat rozhodčím tyto tresty :

1.
a)
b)
c)
d)

peněžitá pokuta
zákaz výkonu funkce (ZVF)
vyloučení z ČABR-P
vyloučení z PBS

2. Trest peněžité pokuty lze ukládat rozhodčím za provinění uvedená v Sazebníku trestů do
výše 2 500,- Kč. Stanovenou pokutu provinilec musí uhradit do 8. dnů ode dne doručení
rozhodnutí disciplinárního orgánu písemnou formou, disciplinárnímu orgánu je povinen
odeslat doklad o úhradě peněžitého plnění (5.díl poukázky) případně potvrzení o úhradě
přes elektronické bankovnictví.
3.1.

Trest ZVF se stanoví na přesně uvedený počet utkání se specifikací utkánímistrovská, nemistrovská.

3.2.

Trest ZVF lze uložit formou rozdělení do období, kdy probíhají vlastní soutěže.

3.3.

Trest ZVF lze převádět i do dalšího soutěžního období, pokud disciplinární orgán
nerozhodne jinak (kompenzace finančním plněním).

3.4.

Trest ZVF oznámí DK příslušnému řídícímu orgánu vyššího stupně.

3.5.

Pro účely tohoto DŘ se každými 2 zápasy ZVF rozumí jeden řádný soutěžní týden (ne
týden s náhradními termíny).

4. Rozhodčího lze vyloučit z ČABR-P, PBS za mimořádně závažné provinění, které je
neslučitelné s členstvím v ČABR-P, PBS. Toto rozhodnutí přísluší pouze VV ČABR-P na
základě doporučení disciplinárního orgánu, který trest navrhuje.
5. DK může podmíněně odložit výkon uděleného trestu, a to na dobu tří kalendářních měsíců
ode dne vydání rozhodnutí. Jestliže se provinilec ve zkušební době proviní, vykoná se
podmíněně uložený trest a trest za nové provinění.

IV
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
1. Za jedno provinění lze vést disciplinární řízení pouze jednou.
2. Projednává-li DK současně několik provinění jednoho provinilce, bude trest vynesen za
provinění nejzávažnější a k ostatním se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.
3. Za jedno provinění lze udělit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
V.
Postup v disciplinárním řízení
1. DK zahájí disciplinární řízení z vlastního či jiného podnětu, jsou-li k tomu oprávněné
důvody.
2. Disciplinární řízení nelze zahájit, když od provinění uplynula doba delší jednoho roku
s výjimkou případu, kdy se koná ve věci trestní řízení.
3. Provinilec, jehož provinění či přestupek se projednává, musí být vyrozuměn, kdy a kde se
bude případ projednávat. Vyjádření k případu může být i písemné. Právo na účast je na
vlastní náklady. Provinilec nemůže být v disciplinárním řízení zastupován jiným
subjektem.
4. DK má právo přizvat k jednání osoby dle vlastního uvážení a povahy případu včetně
příslušníků policie ČR či bezpečnostních služeb.
5. Prokáže-li se v průběhu šetření, že k provinění nedošlo, disciplinární řízení se nezahajuje,
bylo-li zahájeno, bude okamžitě zastaveno. Náklady jsou pak hrazeny z prostředků
ČABR-P.
6. Vyrozumění o rozhodnutí DK musí být vždy provedeno písemnou formou, musí
obsahovat výrok o potrestání, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.
7. Při nesplnění peněžitého plnění v termínu následuje trest ZVF do doby naplnění
peněžitého plnění v souladu s čl. III., odst.2. DŘ.

8. Dojde-li v průběhu jednoho hracího období opakovaně k disciplinárnímu řízení proti
jednomu provinilci, je sazba za poslední provinění dvojnásobná.
9. DK musí řízení ukončit do 15ti dnů ode dne jeho zahájení, ve zvlášť složitých případech
nejdéle do 30 dnů. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit VV ČABR-P. V případě, kdy Dozorčí a odvolací komise ČABR-P
(DOK) rozhodne o zrušení rozhodnutí DK a věc vrátí DK k dalšímu projednání, musí být
disciplinární řízení ukončeno do 30-ti dní ode dne doručení zrušujícího rozhodnutí DOK
k rukám DK.
10. Rozhodčí je povinen zaslat DK do 48 hodin písemné stanovisko, po obdržení výzvy DK,
k projednávanému případu.
11. DK orgán si může vyžádat stanovisko dalších osob. Neobdrží-li stanovisko ve stanovené
lhůtě, případ projedná a rozhodne sám.
12. Dostaví-li se rozhodčí na jednání DK a ta nemůže, nikoliv z viny rozhodčího případ
projednat, cestovní výlohy rozhodčího budou hrazeny z prostředků ČABR-P.
13. V termínu, na který připadají vyjmenovaná utkání, ve kterých má rozhodčí ZVF, nesmí
rozhodčí řídit ani utkání jiných soutěží.
14. Za písemnou formu je pro účely DŘ považována rovněž zpráva elektronické pošty. Tato
zpráva se považuje za doručenou dnem odeslání na adresu rozhodčího uvedenou
v seznamu rozhodčích ČABR-P. Stejně tak je za doručení písemnosti považována i jiná
forma elektronické komunikace na dálku, kde je zřejmé, že se zpráva dostane do sféry
rozhodčího a rozhodčí je o možnosti užití tohoto způsobu doručení informován.

VI.
Odvolání
1. Proti rozhodnutí DK se může provinilec odvolat do 15. dnů od doručení rozhodnutí
písemně doporučeně příslušnému odvolacímu orgánu. Kopii odvolání zasílá
disciplinárnímu orgánu, který o věci rozhodoval a všem zúčastněným stranám.
2. Odvolání projednává Dozorčí a odvolací komise ČABR-P ( dále jen DOK).
Její rozhodnutí je konečné.
3. Odvolání proti rozhodnutí DK musí splňovat tyto náležitosti:
a) odvolání musí být zasláno písemně doporučeně předsedovi DOK a předsedovi DK.
b) v odvolání musí být uveden důvod napadnutí rozhodnutí DK
c) musí být přiložen doklad o zaplacení odvolacího poplatku
- oblastní soutěže
100,- Kč
4. Provinilec má právo zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím
orgánem. Proto musí být vyrozuměn o konání odvolacího řízení. Účast je na vlastní
náklady. K projednávání musí být přizván předseda DK, která trest vynesla. Provinilec
nemůže být zastupován jiným subjektem.
5. Odvolání může být vzato zpět písemným prohlášením nejpozději 5 dnů před
stanoveným termínem jednání. O této skutečnosti musí být vyrozuměni všichni pozvaní
účastníci jednání.

6. Odvolací orgán rozhodnutí disciplinárního orgánu zruší a věc vrátí DK k dalšímu
projednání, změní nebo potvrdí. Jeho rozhodnutí je konečné.
7. Poplatek se vrací v plné výši, je- li rozhodnutí disciplinárního orgánu změněno, zrušeno či
není- li projednáváno.
8. Nesplňuje- li odvolání náležitosti a časový termín, není projednáváno.
9. Podání odvolání nemá odkladný účinek.
10. Odvolací orgán je povinen rozhodnout o podání odvolatele nejpozději do třiceti dní ode
dne, kdy mu bylo odvolání doručeno.

VII.
Společná ustanovení
1. Za projednávání disciplinárního provinění je stanoven správní poplatek:
- oblastní soutěže
100,- Kč
2. Není- li uložen trest, je správní poplatek prominut.
3. Disciplinární orgán provede záznam trestu do své evidence. V evidenci se uvádí jméno,
příjmení, uložený trest a důvod uložení trestu. Materiál z disciplinárního řízení se
uchovává nejméně po dobu 2 let ode dne rozhodnutí.
4. Disciplinární orgán je oprávněn použít jako důkazní materiál videozáznam utkání či TV
záznam.
5. Trest ZVF platí jen na výkon funkce rozhodčího, nevztahuje se na jiné funkce či činnost
v témže i jiném sportovním odvětví.
6. Povinností DK VV ČABR-P je informovat o udělení trestu rozhodčímu disciplinární
orgán ČABR a též příslušný výbor ČBF v souladu s čl. III odst. 3.4. DŘ.
7. Disciplinární orgán má právo v případech, které nejsou přímo uvedeny v DŘ rozhodnout
podle povahy provinění dle vlastního uvážení.
8. Nedílnou součástí DŘ je jako zvláštní část- Přehled nejběžnějších provinění a
disciplinárních trestů.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2016
2. Dnem nabytí účinnosti tohoto DŘ se ruší platnost DŘ ze dne 6.6.2008. Disciplinární řízení
zahájená před nabytím účinnosti tohoto disciplinárního řádu, včetně odvolání, se dokončí
dle původních předpisů.
3. Výklad tohoto DŘ přísluší pouze VV ČABR-P.
4. Změny a doplňky DŘ provádí pouze Valná hromada ČABR-P.

Zvláštní část disciplinárního řádu
Přehled nejběžnějších provinění a disciplinárních trestů
I.
Obecná část
1. Přehled provinění je rozdělen do 5ti základních skupin :
a) semináře, školení, akce ČABR-P, dodržování směrnic a pokynů ČABR-P
b) delegace a účast rozhodčích na utkáních
c) soutěžní řád basketbalu, rozpis soutěže, směrnice, předpisy a pokyny PBS
d) pravidla basketbalu
e) další možná provinění rozhodčích
2. Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v tomto „Přehledu“, budou provinění a
přestupky posuzovány podle uvedeného příkladu svým charakterem a závažností
nejbližším.
3. U článků II.3.8.,3.9., II.5.2., 5.3., 5.6., 5.7., lze na žádost provinilce stanovit kompenzaci
finančním plněním za každé jedno utkání ZVF, která činí 50% z výše odměny za zápas
nejvyšší soutěže, kterou je provinilec, dle zařazení do skupin rozhodčích ČABR-P,
oprávněn řídit.
II.
Přehled nejběžnějších provinění a trestů
1. Provinění z oblasti seminářů, školení, akcí, směrnic a předpisů ČABR-P
1.1.1 Nepřítomnost na povinných seminářích bez omluvy - vyřazení z delegací na celé
soutěžní období ( bez poplatku).
1.2 Pozdní příchod nebo předčasný odchod ze semináře nebo školení bez souhlasu VV
ČABR-P
150,-- Kč
1.3 Nedodržení disciplíny na akcích ČABR-P

100,- Kč

1.4 Nedodržení směrnic a pokynů VV ČABR P

150,-- Kč

1.5 Pozdní zaslání materiálů a peněžitých plnění dle pokynů VV ČABR-P 100,--Kč
2. Provinění z oblasti delegace a účasti na utkáních
2.1 Nedostavění se k utkání bez omluvy – pokuta ve výši odměny, která za dané utkání náleží
2.2 Pozdní příchod k utkání nebo předčasný odchod z utkání z vlastní viny 100,- Kč
2.3 Řízení utkání v nepředepsaném oděvu

100,- Kč

2.4 Nezaslání, pozdní zaslání omluvy včetně dokladů

100,- Kč

2.5 Nesprávné vyúčtování ve svůj prospěch

300,- Kč

3. Provinění z oblasti SŘB, rozpisů, předpisů a pokynů PBS
3.1 Chybné nebo nedostatečné vyplnění zápisu dle závažnosti provinění

do 150,- Kč

3.2 Nesportovní chování k jiným osobám v průběhu utkání i po utkání

150,-- Kč

3.3 Neoprávněné posuzování a kritizování výkonu jiných rozhodčích

150,-- Kč

3.4 Nedostatečné popsání TCH či DCH dle závažnosti provinění

do 150,- Kč

3.5 Nedbalá kontrola náležitostí hráčů, trenérů, asistentů trenérů

150,- Kč

3.6 Nedbalá kontrola technického vybavení a zařízení
3.7 Rozšiřování nepravdivých zpráv o členech
ČBF, ČABR, PBS, ČABR-P

100,- Kč
vyloučení z ČABR-P

3.8 Zamlčování okolností průběhu utkání

10 Z ZVF

3.9 Uvádění nesprávných údajů, falešné svědectví

20 Z ZVF

4. Provinění z oblasti pravidel basketbalu
4.1 Dle povahy porušení platných pravidel do výše

1000,- Kč

5. Další možná provinění rozhodčích
5.1 Nesportovní chování (zesměšňování a provokování hráčů, trenérů, diváků)

150,- Kč

5.2 Urážky národnostního, rasového či politického charakteru

4 Z ZVF

5.3 Vyhrožování

8 Z ZVF

5.4 Fyzické napadení hráče , trenéra, diváka

vyloučení z ČABR-P

5.5 Viz čl. 5.4- dojde-li k pracovní neschopnosti či invaliditě
vyloučení z PBS
( tím nejsou dotčeny ustanovení jiných právních předpisů)
5.6 Machinace se sportovními doklady

10 Z ZVF

5.7 Falšování dat a údajů v dokladech

20 Z ZVF

5.8 Přijetí úplatku, ovlivnění utkání za slib úplaty,
neoznámení nabídky úplaty

vyloučení z ČABR-P

