
Správní a disciplinární řád Interligy 

Část první 
Obecná ustanovení o řízení 

Čl. 1 Předmět úpravy a základní zásady řízení 

(1) Správní a disciplinární řád Interligy (dále jen ("SDŘI") upravuje zejména postup 

příslušných komisí a jiných orgánů Interligy (dále jen "orgány") v rámci jejich 

rozhodovací činnosti a práva a povinnosti účastníků řízení před těmito orgány. SDŘI 

nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní ustanovení jiných 

předpisů odlišný postup. 

(2) Řízení před orgány je jednoinstanční bez možnosti odvolání. 

(3) Orgány postupují v souladu se závaznými předpisy Interligy a národních svazů tak, aby 

byl bez průtahů zjištěn stav věci v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. 

(4) Účastníci mají v řízení rovná procesní práva a povinnosti. 

Čl. 2 Vyloučení z projednání a rozhodování věci 

(1) Každý člen orgánu, o kterém lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr 

k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro 

nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v řízení, při jejichž 

provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit. 

(2) Účastník řízení může namítat podjatost člena orgánu, jakmile se o ní dozví. Námitku je 

povinen oznámit orgánu a je povinen v ní uvést konkrétní skutečnosti, které nasvědčují 

vyloučení člena orgánu, jinak se k námitce nepřihlíží. Orgán bezodkladně informuje 

o námitce podjatosti VV příslušného národního svazu, který jmenoval do orgánu dotče-

ného člena. 

(3) Člen orgánu, který se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen, je povinen 

o tom bezodkladně uvědomit ostatní členy orgánu a VV národního svazu, který jej do 

orgánu jmenoval. 

(4) O vyloučení jednoho člena rozhodují zbylí členové orgánu. Má-li být rozhodnuto 

o současném vyloučení více členů, rozhoduje o vyloučení VV příslušného národního 

svazu, který jmenoval do orgánu dotčeného člena. Je-li vyloučen jeden člen, projedná 

věc orgán bez vyloučeného člena. V případě současného vyloučení více členů nebo 

nelze-li z důvodu vyloučení jednoho člena věc řádně projednat, určí VV národního 

svazu současně s rozhodnutím o vyloučení náhradního člena orgánu pro vyřízení této 

věci, případně učiní jiná opatření k zajištění řádného provedení řízení. 

Čl. 3 Úkony v řízení 

(1) Za orgán jedná v řízení navenek předseda tohoto orgánu, případně jiný pověřený člen 

tohoto orgánu. 



(2) Jednotlivé úkony v řízení činí orgán, účastníci i jiné osoby písemně, emailem, 

telefonicky či jiným vhodným způsobem. 

(3) Písemnosti se činí v listinné nebo elektronické podobě. Písemnost v elektronické 

podobě (emailová zpráva, soubor obsahující data apod.), o jejíž pravosti a autorství 

nejsou důvodné pochybnosti, má v řízení stejnou váhu jako úkon učiněný v listinné 

podobě, i když nepůjde o písemnost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem dle 

zvláštních právních předpisů. 

(4) Orgán je povinen veškeré doklady, datové soubory a písemnosti, které se vztahují 

k dané věci, uchovávat po dobu vedení řízení a nejméně po dobu šesti měsíců od 

skončení řízení. 

Čl. 4 Lhůty 

(1) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, nezapočítává se do běhu 

lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, to neplatí, jde-li o lhůtu 

určenou podle hodin či minut. 

(2) Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým 

označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li 

v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce. 

(3) Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin či minut. 

(4) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u orgánu anebo je-li 

v tento den podána provozovateli poštovních služeb poštovní zásilka adresovaná 

orgánu. 

Čl. 5 Doručování 

(1) Písemnosti doručuje orgán, který je vyhotovil, případně sekretariát národního svazu. 

(2) Písemnosti, které jsou určeny hráči, trenéru, rozhodčímu či jiným fyzickým osobám se 

doručují těmto osobám. Písemnosti určené družstvu se doručují oddílu, který družstvo 

přihlásil, vedoucímu družstva nebo pověřenému členovi družstva. Písemnosti určené 

oddílu se doručují do sídla oddílu, případně statutárnímu zástupci oddílu, či jiné osobě 

oprávněné jednat za oddíl. Písemnosti lze doručovat i jiným vhodným osobám 

(organizační pracovník oddílu, spoluhráč apod.), u kterých lze předpokládat, že zajistí 

jejich předání příslušné osobě a potvrzení převzetí touto osobou. 

(3) Písemnosti určené orgánu se doručují jeho členům či na adresu (i elektronickou) 

sdělenou orgánem. 

(4) Má-li účastník řízení zástupce, doručují se písemnosti pouze tomuto zástupci. Má-li 

však účastník řízení něco osobně vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale 

i jemu. 

(5) Orgány doručují písemnosti: 

a) do vlastních rukou adresáta, hrozí-li, že by mohla být písemnost vydána jinému 

účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem, 

b) způsobem zaručujícím doložení data doručení, je-li to v řízení třeba, 

c) způsobem nezaručujícím doložení data doručení ve všech ostatních případech. 



(6) Písemnost lze doručit osobním předáním, prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb na jakoukoliv známou adresu adresáta (bydliště, zaměstnání, kuželna), 

elektronicky na známou elektronickou adresu (email) adresáta či do datové schránky, 

kterou adresát sdělil. 

(7) Osobám neznámého pobytu a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož 

i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví závazný předpis 

Interligy, se doručuje zveřejněním písemnosti ve zpravodaji vydávaném orgánem či 

jiným způsobem (např. na příslušné internetové stránce). Písemnost se považuje za 

doručenou uplynutím lhůty 10 dnů od zveřejnění písemnosti. 

(8) Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, je oprávněn převzít adresát, nebo ten, 

koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil. Jestliže si adresát písemnost doručovanou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nevyzvedne, považuje se za 

doručenou třetím dnem od uložení písemnosti u provozovatele poštovních služeb. 

Písemnost doručovaná do vlastních rukou elektronicky je doručena dnem, kdy adresát 

potvrdí doručení písemnosti zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým 

podpisem dle zvláštních právních předpisů. 

(9) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a u které je třeba zjistit datum 

doručení, jsou oprávněny převzít osoby uvedené v odst. 8 nebo jiná vhodná fyzická 

osoba, která potvrdí převzetí za adresáta a souhlasí s tím, že písemnost adresátovi předá. 

Jestliže si adresát písemnost doručovanou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb nevyzvedne, považuje se za doručenou třetím dnem od uložení písemnosti 

u provozovatele poštovních služeb. Písemnost doručovaná elektronicky je doručena 

dnem, kdy adresát potvrdí doručení písemnosti zprávou opatřenou identifikací adresáta, 

o jejíž správnosti nejsou důvodné pochybnosti. 

(10) Písemnost, u které není třeba zjistit datum doručení, lze doručit i vložením či doručením 

písemnosti do adresátovy domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Písemnost se 

považuje za doručenou dnem vložení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné 

vhodné místo či dnem odeslání na elektronickou adresu. 

(11) Jestliže adresát nebo osoba, která je oprávněna písemnost převzít, pokus o doručení 

písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost 

nezbytnou k řádnému doručení, považuje se písemnost za doručenou dnem takového 

neúspěšného pokusu o doručení. 

Čl. 6 Účastníci řízení 

(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou navrhovatel, osoby, družstva či oddíly, 

kterým má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost vyplývající ze 

závazných předpisů Interligy nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo 

nemají a osoby, družstva či oddíly, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve 

svých právech nebo povinnostech vyplývajících ze závazných předpisů Interligy. 

(2) Účastník může jednat sám nebo prostřednictvím zástupce. Jménem družstva v řízení 

jedná vedoucí družstva nebo pověřený člen družstva či oddílu, který družstvo přihlásil. 

Jménem oddílu v řízení jedná statutární zástupce oddílu nebo pověřený člen oddílu. 

Každý, kdo činí v řízení úkony jménem účastníka, musí orgánu Interligy prokázat své 

oprávnění. Účastník nebo jeho zástupce je povinen na výzvu prokázat orgánu svou 

totožnost. 



(3) Účastníci jsou oprávněni v řízení navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit v řízení 

své stanovisko, seznamovat se s důkazy, podklady pro rozhodnutí, vyjádřeními a návrhy 

dalších účastníků. 

(4) Účastník je v řízení povinen označit důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností. Na 

výzvu je povinen poskytnout orgánu veškeré podklady potřebné pro zjištění stavu věci. 

Stejnou povinnost mají i jiné osoby, družstva, oddíly, které orgán požádá. 

Čl. 7 Podání 

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného 

obsahu bez ohledu na to, jak je označeno. 

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Stanoví-li 

závazný předpis Interligy, že současně s podáním je třeba zaplatit vklad, je náležitostí 

podání i tento vklad, který se platí příslušnému orgánu. Náležitostí podání je i včasnost, 

stanoví-li tento SDŘI či jiný závazný předpis Interligy lhůtu pro jeho podání. Závazný 

předpis Interligy či tento SDŘI může stanovit další náležitosti jednotlivých podání. 

(3) Není-li současně s podáním zaplacen vklad nebo není-li podání učiněno včas, nebo 

jde-li o podání, které zjevně nespadá do pravomoci orgánu, k podání se nepřihlíží a 

o takovém podání orgán dále nejedná. O tom podatele uvědomí. 

(4) Nemá-li podání předepsané náležitosti (s výjimkou vkladu a včasnosti), vyzve orgán 

podatele k jejich odstranění a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li vady 

v uvedené lhůtě odstraněny nebo nelze-li vady odstranit, k podání se nepřihlíží a 

o takovém podání orgán dále nejedná. O tom podatele uvědomí. 

(5) Není-li orgán, u kterého bylo podání učiněno, příslušný k jeho vyřízení, je povinen 

neprodleně jej postoupit příslušnému orgánu a sdělit to podateli. 

(6) Orgány jsou povinny přijímat podněty od účastníků, jiných osob, družstev, oddílů či 

jiných orgánů, aby bylo zahájeno řízení bez podání návrhu. 

Čl. 8 Průběh řízení 

(1) Řízení se zahajuje na návrh, který musí mít náležitosti podání dle Čl. 7. 

(2) Řízení může orgán zahájit i bez návrhu, zjistí-li skutečnosti, které odůvodňují vedení 

řízení. Nelze-li řádně rozhodnout na základě dostupných podkladů, sdělí orgán 

bezodkladně oznámení o zahájení řízení všem známým účastníkům a vyzve je k podání 

vyjádření ve věci či doložení podkladů pro rozhodnutí a následně k případné reakci na 

vyjádření podaná jinými účastníky. 

(3) Ke spolehlivému zjištění stavu věci lze použít jakýkoliv důkaz, který není v rozporu 

s právními předpisy (písemnosti, ohledání, svědecké a účastnické výpovědi, odborná 

vyjádření apod.) 

(4) Je-li to k vyřízení věci třeba, nařídí orgán ve věci ústní projednání, o jehož termínu 

s dostatečným předstihem uvědomí účastníky. Ústní jednání je neveřejné a každý 

z účastníků si nese náklady vynaložené na toto jednání sám. Náklady svědků hradí 

orgán. Svědek či účastník je povinen se na výzvu orgánu dostavit k výslechu. Svědek je 

dále povinen vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet, jinak může být disciplinárně 

potrestán. Svědeckou výpověď může odepřít jen tehdy, způsobil by touto výpovědí 

nebezpečí trestního stíhání, či disciplinárního postihu sobě nebo osobě blízké, nebo 



porušil by státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. O tom musí být před 

výslechem poučen. 

(5) Má-li orgán dostatek podkladů, vydá rozhodnutí. Při vydání rozhodnutí se orgán zabývá 

všemi návrhy účastníků, důkazy, skutečnostmi, které jsou mu známé z jeho činnosti, a 

podklady jiných orgánů Interligy a národních svazů. Orgán hodnotí důkazy a další 

podklady podle své úvahy, a to každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné sou-

vislosti. 

(6) Náklady vzniklé v řízení účastníkům, nesou tito účastníci sami, nerozhodne-li orgán 

jinak. Náklady vzniklé orgánu nese tento orgán, pokud nerozhodne tom, že tyto náklady 

uhradí neúspěšný účastník. 

(7) Byl-li v řízení zaplacen vklad a řízení neskončilo rozhodnutím ve věci samé nebo 

návrhu účastníka, který vklad zaplatil, bylo byť jen částečně vyhověno, vrací se po 

skončení řízení vklad účastníkovi zpět. 

(8) Nelze-li řízení ukončit vydáním rozhodnutí ve věci samé (návrh byl vzat zpět, účastník 

zemřel nebo zanikl a v řízení nelze pokračovat s jeho nástupci, odpadl důvod 

projednávání věci, v řízení zahájeném orgánem bez návrhu se neprokáží skutečnosti 

odůvodňující rozhodnutí ve věci) projednávání věci se končí. O tom se vyrozumí 

účastníci, kteří již byli o vedení řízení informováni. 

Čl. 9 Rozhodnutí 

(1) Rozhodnutí se vyhotovuje písemně v elektronické či listinné podobě. 

(2) Z rozhodnutí musí být patrno datum jeho vydání, jaký orgán a v jaké věci rozhodl, 

jakým způsobem rozhodl. Byla-li rozhodnutím stanovena povinnost k plnění, musí být 

uvedena lhůta ke splnění povinnosti, odkdy se lhůta počítá a další údaje potřebné ke 

splnění povinnosti (např. číslo účtu). Dále musí být patrné důvody rozhodnutí, 

podklady, ze kterých bylo vycházeno a úvahy, kterými se orgán řídil, to neplatí 

v případech, kdy jsou důvody rozhodnutí účastníkům zřejmé (např. pokuty stanovené 

rozpisem). Rozhodnutí musí obsahovat též identifikaci osoby odpovědné za jeho obsah. 

(3) Rozhodnutí se doručuje všem účastníkům řízení, je-li to vhodné a účelné, rozhodnutí se 

zveřejní. 

(4) Rozhodnutí, které bylo doručeno všem účastníkům, je v právní moci. Pravomocné 

rozhodnutí je závazné. 

(5) Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo dnem pozdějším, který je v něm 

uveden. 

(6) Zjistí-li orgán, který rozhodnutí vydal, po právní moci rozhodnutí dodatečně další 

skutečnosti, které nemohly být uplatněny před jeho vydáním a tyto nově zjištěné 

skutečnosti odůvodňují změnu rozhodnutí či jiný postup ve věci, je orgán oprávněn již 

vydané rozhodnutí změnit či zrušit. Před vydáním takového rozhodnutí však musí vždy 

zjistit stanovisko všech účastníků řízení. Takové rozhodnutí však lze vydat nejpozději 

do dvou měsíců od právní moci původního rozhodnutí. 



Čl. 10 Vydání dokladu a jiná činnost orgánu 

(1) Pokud orgán zcela vyhoví návrhu na přiznání práva nebo stavu, jehož existence se 

osvědčuje dokladem, vydává místo rozhodnutí pouze tento doklad. Den převzetí 

dokladu účastníkem se považuje za den právní moci rozhodnutí. 

(2) Jestliže orgán vydává v rámci své činnosti vyjádření, osvědčení, vyhovění, souhlas nebo 

sdělení postupuje přiměřeně podle SDŘI. 

Část druhá 
Řízení o námitce 

Čl. 11 Námitka 

(1) Námitku lze podat proti průběhu utkání a jeho výsledkům při porušení nebo nedbání 

závazných předpisů Interligy či závazných pokynů řídícího orgánu soutěže. 

(2) Podání námitky nemá odkladný účinek na výsledek utkání. 

(3) Příslušný orgán může rozhodnout o postoupení námitky či její části k disciplinárnímu 

řízení. Toto rozhodnutí není třeba písemně vyhotovovat a doručovat. 

(4) Námitka se podává u STK Interligy ve lhůtě 7 dnů od skončení utkání. 

(5) Současně s námitkou je třeba zaplatit vklad ve výši stanovené rozpisem Interligy. 

(6) Námitku je oprávněn podat oddíl nebo družstvo. Opis námitky navrhovatel doručí všem 

soupeřům v utkání či rozhodčím, kterých se námitka týká. Doklad o doručení opisu 

námitky je náležitostí námitky. 

(7) Je-li skutečnost, která je předmětem námitky, známa v průběhu nebo ihned po skončení 

utkání je povinen vedoucí družstva tuto skutečnost neprodleně oznámit rozhodčímu a 

požádat jej o uvedení těchto skutečností do zápisu o utkání. Doklad o splnění této 

povinnosti je náležitostí námitky. 

(8) Další účastníci jsou povinni ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděli 

o námitce a jejím obsahu, vyjádřit se k podané námitce a předložit důkazy k vyvrácení 

námitky. Tuto lhůtu může STK Interligy na žádost přiměřeně prodloužit, maximálně 

o 10 dnů. Nevyjádří-li se účastník ve stanovené lhůtě, má se za to, že se skutečnostmi 

uvedenými v námitce souhlasí. 

(9) Rozhodnutí o námitce je STK Interligy povinna vydat nejpozději do 20 dnů po uplynutí 

lhůty dle odst. 8. 

(10) Při vyhovění námitce lze rozhodnout o: 

a) uložení pokuty, 

b) nařízení nového utkání či opakování utkání nebo jeho části a případně též o povin-

nosti k náhradě nákladů na utkání, 

c) změně výsledku hráče, 

d) anulování výsledku hráče, 

e) kontumaci utkání, 

f) jiném vhodném řešení předmětu námitky. 



Čl. 12 Rozhodování bez podání námitky 

(1) Ve věcech týkajících se průběhu a výsledků Interligy zahájí STK Interligy řízení i bez 

podání námitky, shledá-li porušení nebo nedbání závazných předpisů Interligy či 

závazných pokynů řídícího orgánu soutěže, nebo jiné skutečnosti, které mohou mít za 

následek porušení regulérnosti soutěže. 

(2) V řízení lze rozhodnout obdobně jako v Čl. 11 odst. 10. V řízení však nelze rozhodnout 

způsobem uvedeným v Čl. 11 odst. 10 písm. b) až e), uplynulo-li od skončení utkání 

více než 90 dní. 

Část třetí 
Disciplinární řízení 

Čl. 13 Působnost 

(1) V disciplinárním řízení se projednávají zejména provinění, za které nesou odpovědnost 

družstva a jednotlivci (hráči, trenéři, vedoucí družstev, rozhodčí, funkcionáři) která 

spočívají v: 

a) porušení či nedodržení povinností uložených závaznými předpisy Interligy, závaz-

nými předpisy národních svazů účastníky Interligy a členy orgánů Interligy, 

b) narušení pořádku souvisejícím s Interligou a při přípravě na ni, 

c) uvedení nesprávného nebo neúplného údaje anebo zatajení požadovaného údaje 

v souvislosti s Interligou, ač je uložena povinnost takový údaj uvést. 

(2) Disciplinární řízení se nezahájí a nevede v případech, kdy lze provinění vyřešit v jiném 

řízení a takové řešení je dostatečné (např. řízení o námitce s uloženou pokutou). 

(3) Každý orgán Interligy je povinen podávat podněty k zahájení disciplinárního řízení, 

zjistí-li skutečnosti, které disciplinární řízení odůvodňují. 

(4) O disciplinárních proviněních uvedených v odst. 1 rozhoduje Disciplinární komise 

Interligy (dále jen "DK"). 

(5) O disciplinárních proviněních proti antidopingovým pravidlům rozhodují disciplinární 

orgány národních svazů dle vlastních předpisů. 

Čl. 14 Zvláštní ustanovení 

(1) Disciplinární řízení nelze zahájit, uplyne-li od provinění lhůta delší šesti měsíců. 

(2) Zahájení disciplinárního řízení je třeba všem účastníkům včetně navrhovatele vždy 

oznámit a umožnit jim se ve věci vyjádřit před vydáním rozhodnutí. 

(3) Konečné rozhodnutí se vždy doručuje všem účastníkům. 

(4) Dojde-li disciplinárním proviněním ke vzniku škody jiné osobě, družstvu či oddílu, lze 

v konečném rozhodnutí též uložit povinnost k náhradě škody. 

(5) Rozhodnutí se sděluje STK Interligy a VV obou národních svazů. 

(6) DK vede evidenci trestů, které uložila. 



Čl. 15 Druhy disciplinárních trestů 

(1) V disciplinárním řízení lze jednotlivcům uložit tyto tresty: 

a) napomenutí, 

b) zastavení sportovní činnosti, 

c) zákaz výkonu funkce, 

d) peněžitý trest, 

e) zrušení registrace v národním svazu. 

(2) V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty: 

a) napomenutí, 

b) uzavření kuželny, 

c) zastavení sportovní činnosti družstva, 

d) odejmutí bodů, 

e) peněžitý trest, 

f) vyloučení družstva ze soutěže. 

Čl. 16 Napomenutí 

(1) Napomenutí je nejmírnější forma trestu. 

(2) Napomenutí se ukládá zejména při méně závažných proviněních. 

Čl. 17 Uzavření kuželny 

(1) Uzavření kuželny lze uložit nejvýše na tři mistrovská utkání Interligy či jiné soutěže, 

která by potrestané družstvo či družstva jinak mělo na kuželně odehrát. 

(2) Uzavření kuželny lze uložit za provinění v souvislosti s pořádáním utkání či akce na 

kuželně. 

(3) V rozhodnutí o uzavření kuželny je třeba uvést, na které družstvo se trest vztahuje a 

které kuželny se týká. 

(4) Družstvo potrestané uzavřením kuželny musí v průběhu výkonu trestu nastoupit k utká-

ním na jiné kuželně, případně i kuželně soupeře bez možnosti výměny pořadatelství 

utkání. Náklady spojené s konáním utkání na jiné kuželně hradí potrestané družstvo. Po 

dobu výkonu trestu nelze utkání překládat na jiný termín. 

Čl. 18 Zastavení sportovní činnosti 

(1) Zastavení sportovní činnosti jednotlivce lze uložit nejvýše na devět měsíců nebo na 

jeden soutěžní rok. V průběhu výkonu trestu se potrestaný jednotlivec nesmí účastnit 

žádných soutěží či akcí pořádaných orgány WNBA, NBC, národních svazů či oddíly. 

(2) Zastavení sportovní činnosti družstva lze uložit nejvýše na jeden měsíc nebo na tři 

mistrovská utkání, která by mělo družstvo sehrát. V průběhu výkonu trestu se potrestané 

družstvo nesmí účastnit mezinárodních i domácích utkání. Za neúčast v těchto utkáních 

nesmí být družstva vyloučena ze soutěže. Po dobu výkonu trestu nelze překládat utkání 

na jiný termín. 



Čl. 19 Odejmutí bodů 

(1) Odejmutí bodů je alternativou k zastavení sportovní činnosti družstva na určitý počet 

utkání. 

(2) Odejmout lze nejvýše pětinu bodů z počtu, které by mohlo družstvo získat v daném 

soutěžním roce. 

(3) V rozhodnutí o odejmutí bodů je třeba uvést v jaké soutěži a jakém soutěžním roce se 

body odnímají. 

(4) Odebrané body se družstvu odečítají z celkové tabulky pořadí družstev po skončení 

daného soutěžního roku. 

Čl. 20 Zákaz výkonu funkce 

(1) Zákaz výkonu funkce lze uložit nejvýše na dobu jednoho roku. 

(2) Zákaz výkonu funkce lze uložit trenérům, rozhodčím, vedoucím družstev a jiným 

osobám pověřeným obdobnými funkcemi, ale též členům orgánů Interligy. 

(3) V průběhu výkonu trestu nesmí potrestaný vykonávat danou funkci ani funkci obdob-

ného charakteru, zejména trenér nesmí vykonávat funkci asistenta trenéra. 

Čl. 20 Peněžitý trest 

(1) Peněžitý trest lze uložit jednotlivci nejvýše v částce 5 000 Kč (200 EUR). 

(2) Peněžitý trest kolektivu lze uložit nejvýše v částce 50 000 Kč (2000 EUR). 

(3) V rozhodnutí o peněžitém trestu se uvede lhůta a místo pro zaplacení peněžitého trestu. 

Čl. 21 Zrušení registrace v národním svazu 

(1) Zrušit registraci lze jen za zvlášť závažné provinění. 

(2) Po zrušení registrace lze opětovně požádat o registraci nejdříve po uplynutí šesti měsíců 

od právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. O této žádosti rozhodne VV příslušného 

národního svazu. Proti jeho rozhodnutí není odvolání přípustné. 

Čl. 22 Vyloučení družstva ze soutěže 

(1) Vyloučit družstvo ze soutěže lze jen za mimořádně závažné a opakované provinění, za 

které již byl trest uložen. 

(2) Vyloučené družstvo lze přeřadit až o dva stupně pro následující soutěžní rok. 

(3) V rozhodnutí o vyloučení družstva se uvede, do které soutěže je družstvo pro příští 

soutěžní rok zařazeno.  

Čl. 23 Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 

(1) Projedná-li DK současně několik provinění, vysloví trest za nejtěžší a k ostatním 

přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 



(2) Uložený trest musí být přiléhavý k charakteru provinění tak, aby byl splněn výchovný a 

preventivní účel trestu.  

(3) Při výměře trestu se přihlédne jako k polehčujícím okolnostem, zejména k tomu, že 

trestaný: 

a) byl vyprovokován, 

b) se před proviněním choval řádně, 

c) napravil či nahradil dobrovolně škodu, kterou svým jednáním způsobil, 

d) projevil upřímnou lítost, 

e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil, 

f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění. 

(4) Při výměře trestu se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem, zejména k tomu, že 

trestaný: 

a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně, lstivě, 

b) se dopustil provinění pod vlivem alkoholu či návykových a omamných látek, 

c) se dopustil provinění jako funkcionář, 

d) se dopustil provinění s úmyslem získat sobě nebo jinému prospěch, 

e) svedl k provinění jiného, 

f) se dopustil provinění opakovaně v uplynulém roce, 

g) se současně dopustil trestného činu. 

(5) V rozhodnutí o udělení trestu je třeba vždy uvést přesné označení trestu a u trestů na 

omezenou dobu je třeba uvést tuto dobu a případně označení dne počátku a konce 

uvedené doby. Nejsou-li označení dne počátku a konce doby uvedeny, počíná doba 

dnem právní moci rozhodnutí a končí posledním dnem uplynutí doby. 

(6) V jednom disciplinárním řízení lze za provinění jednoho subjektu uložit jen jeden trest. 

V případě provinění jednotlivce, způsobeného v souvislosti s činností kolektivu, lze 

uložit trest i kolektivu, jehož byl jednotlivec členem v době provinění. 

Čl. 24 Podmíněné uložení trestu 

(1) Pokud DK dospěje k závěru, že již pohrůžka je dostačující k preventivnímu a 

výchovnému účelu trestu, může být udělený trest podmínečně odložen se stanovením 

zkušební doby. 

(2) Podmínečně odložit nelze tresty: 

a) napomenutí, 

b) zrušení registrace v národním svazu, 

c) odejmutí bodů, 

d) vyloučení družstva ze soutěže. 

(3) Peněžitý trest lze podmínečně odložit celý nebo jeho část. 

(4) Zkušební doba se stanovuje v rozsahu tří měsíců až tří let. Zkušební doba počíná běžet 

ode dne uvedeného v rozhodnutí, není-li den počátku zkušební doby uveden, počíná 

běžet dnem právní mocí rozhodnutí o uložení trestu. 

(5) Jestliže se potrestaný ve zkušební době proviní a je mu za toto provinění uložen trest, 

vykoná se dodatečně po právní moci rozhodnutí o novém trestu také podmínečně 

odložený trest. 

(6) Pokud se potrestaný ve zkušební době neproviní, má se uplynutím zkušební doby za to, 

že trest nebyl uložen. 



Čl. 25 Prominutí trestu 

(1) Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení sportovní činnosti, zákazu výkonu 

funkce či uzavření kuželny může potrestaný požádat příslušný disciplinární orgán o pro-

minutí zbytku trestu. 

(2) O prominutí zbytku trestu je příslušná rozhodnout DK, která o ní rozhodne bezod-

kladně. 

Část čtvrtá 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 26 Závěrečná ustanovení 

Tento Správní a disciplinární řád Interligy nabývá účinnosti dnem 15. října 2016. 


