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Disciplinární řád
§ 1 Rozsah působnosti
(1) Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednávání disciplinárních provinění hráčů a
hráček (dále jen hráčů), funkcionářů (tj. trenérů, rozhodčích, vedoucích družstev, lékařů, masérů, osob
doprovázejících družstvo při utkání), komisařů, družstev a klubů zařazených do soutěží řízených ČBF
a oblastními výbory ČBF, ke kterým došlo v utkáních či v souvislosti s utkáními družstev klubů v těchto
soutěžích startujících a při ostatních činnostech a jednáních týkajících se basketbalu, zejména pro
porušení Pravidel basketbalu, Soutěžního řádu basketbalu, Rozpisu soutěže, Přestupního řádu,
Licenčního řádu, Statutu technických komisařů, Statutu ČABR a jiných směrnic a pokynů vydávaných
orgány ČBF.
(2) Pokud se dále hovoří o disciplinárních orgánech, rozumějí se tím u NBL a ŽBL disciplinární
orgány určené řídícími subjekty, u ostatních soutěží disciplinární komise ČBF a oblastní disciplinární
komise.

§ 2 Základní pravidla řízení
(1) Disciplinární orgány postupují v řízení v souladu s jinými řády a předpisy platnými v ČBF.
(2) Jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s ostatními basketbalovými orgány a kluby
a dát jim vždy příležitost, aby mohly svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu
rozhodnutí a uplatnit své návrhy.
(3) Disciplinární orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je
předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které
vedou ke správnému vyřízení věci. Disciplinární orgány dbají, aby řízení probíhalo hospodárně a bez
zbytečného zatěžování klubů, hráčů a ostatních účastníků řízení.
(4) Rozhodnutí disciplinárních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Řízení je
třeba vést tak, aby přijatá rozhodnutí byla přesvědčivá.

§3
(1) Účastníci řízení jsou povinni spolupracovat s disciplinárními orgány v průběhu celého řízení.
(2) Všichni účastníci si jsou v disciplinárním řízení rovni, mají stejná procesní práva a povinnosti.

§ 4 Příslušnost
(1) K řízení v prvním stupni jsou věcně příslušné disciplinární orgány, které určuje tento předpis,
pokud není stanoveno jinak.

§5
(1) Jedná-li se o provinění v NBL a ŽBL, je příslušná k řízení disciplinární komise určená řídícími
subjekty NBL a ŽBL, v soutěži řízené ČBF disciplinární komise ČBF a v soutěži řízené oblastí
disciplinární komise oblasti.
(2) Výbor ČBF je oprávněn stanovit, ve kterých věcech je příslušný k řízení jiný orgán federace nebo
ve kterých případech rozhodne on sám.
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§6
(1) Pokud příslušný disciplinární orgán odmítá provést řízení nebo ho neprovede ve stanovené lhůtě,
určí výbor ČBF, který disciplinární orgán řízení provede.

§7
(1) Člen disciplinárního orgánu je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na
jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho
nepodjatosti.
(2) Z projednávání a rozhodování je vyloučen také ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení jako člen
jiného stupně.

§8
(1) Účastník řízení oznámí disciplinárnímu orgánu skutečnosti nasvědčující vyloučení člena
disciplinárního orgánu neprodleně, jakmile se o nich dozví.

§9
(1) Podjatý člen orgánu provede pouze takové úkony, které nesnesou odkladu.
(2) O tom, zda je člen disciplinárního orgánu z řízení vyloučen, rozhoduje příslušný nejvyšší
exekutivní orgán subjektu řídícího soutěž.

§ 10 Účastníci řízení
(1) Účastníkem řízení je ten, o jehož právech je v disciplinárním řízení jednáno nebo jehož práva
nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny.

§ 11 Zastupování
(1) Účastníka řízení může v řízení zastupovat zástupce, kterého si účastník zvolí; společně se
zvoleným zástupcem se účastník zúčastňuje celého řízení osobně.
(2) Klub jedná v řízení svým statutárním orgánem, výjimečně jiným řádně pověřeným zástupcem
klubu.

§ 12 Zahájení řízení
(1) Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení z vlastního či jiného podnětu, jsou-li k tomu
oprávněné důvody.
(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy podání došlo disciplinárnímu orgánu příslušnému ve věci
rozhodnout. Pokud se řízení zahajuje z podnětu disciplinárního orgánu, je řízení zahájeno dnem, kdy
tento orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon.
(3) O zahájení řízení uvědomí příslušný orgán všechny známé účastníky řízení. Učiní tak písemně
nebo telegraficky na adresu organizačního pracovníka klubu.
(4) Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší jednoho roku s výjimkou
případu, kdy se koná ve věci trestní řízení.
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§ 13 Ústní jednání
(1) V zásadě rozhoduje disciplinární orgán sám v neveřejném zasedání bez účastníků, pokud mu to
shromážděné důkazy dovolí a pokud o jejich správnosti nemá pochybnosti. O jednání pouze uvědomí
účastníky a to na adresu organizačního pracovníka klubu a pokud o to projeví zájem, povolí jim při
jednání účast.
(2) Disciplinární orgán nařídí veřejné zasedání a ústní jednání, vyžaduje-li to povaha věci, zejména
přispěje-li se tím k jejímu objasnění. K ústnímu jednání přizve disciplinární orgán všechny účastníky
řízení a požádá je, aby při ústním jednání uplatnili své připomínky a náměty.

§ 14
(1) O jednáních a o důležitých úkonech v řízení, zejména o provedených důkazech, o vyjádření
účastníků řízení, o ústním jednání a o hlasování sepíše disciplinární orgán záznam.

§ 15 Doručení do vlastních rukou
(1) Důležité písemnosti, zejména rozhodnutí, se doručují elektronickou poštou na e-mailovou adresu
organizačního pracovníka klubu (uvedenou v přihlášce do soutěže), jehož jsou účastníci řízení členy,
či osobně účastníkovi řízení, ve výjimečných případech doporučenou poštou.
(2) Kluby jsou odpovědné za doručení výzev a rozhodnutí účastníku řízení. Pro tyto účely jsou kluby
povinny s přihláškou do soutěže uvést svou e-mailovou adresu a hlásit všechny její případné změny.
Bez uvedení nové e-mailové adresy se za doručovací e-mailovou adresu klubu považuje e-mailová
adresa organizačního pracovníka uvedená v přihlášce do soutěže.
(3) Jestliže účastník řízení není členem žádného klubu, doručují se výzvy a rozhodnutí elektronickou
poštou na e-mailovou adresu organizačního pracovníka klubu, se kterým byl v daném případě spojen
výkonem služeb pro tento klub. Organizační pracovník klubu je odpovědný za předání písemností.
Účastník řízení, který není členem klubu ani jím nebyl najat pro výkon služeb, je oprávněn určit si
e-mailovou adresu pro doručování.
(4) Písemnosti doručované elektronickou poštou se považují za doručené v den a hodinu odeslání emailové pošty. Písemnosti zasílané doporučenou poštou se považují za doručené třetí den po jejich
odeslání. Odepřel-li adresát bezdůvodně písemnost přijmout, považuje se za doručenou dnem, kdy
její přijetí bylo odepřeno.
(5) Účastník řízení je povinen potvrdit přijetí zaslané písemnosti e-mailovou cestou.

§ 16 Zastavení řízení
(1) Disciplinární orgán může zastavit řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět nebo odpadlli důvod řízení zahájeného z podnětu disciplinárního orgánu. Žádost účastníka o zastavení řízení musí
být doručena DK nejpozději do 72 hodin před nařízeným jednáním.

§ 17 Náklady řízení
(1) Náklady řízení, které vznikly disciplinárnímu orgánu, nese tento orgán. Náklady, které v řízení
vznikly účastníkovi řízení, nese účastník.
(2) Disciplinární orgán může účastníkům řízení, svědkům a znalcům uložit, aby nahradili náklady,
které vznikly jejich zaviněním, může jim také uložit, aby nahradili náklady, které vznikly jejich
zaviněním, ostatním účastníkům řízení.
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§ 18 Podklad rozhodnutí
(1) Disciplinární orgán je povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věcí a za tím účelem si opatřit
potřebné podklady pro rozhodnutí. Přitom není vázán jen návrhy účastníků řízení.
(2) Podkladem pro rozhodnutí jsou zejména podání, návrhy a vyjádření účastníků řízení, důkazy
nebo skutečnosti známé disciplinárnímu orgánu z jeho úřední činnosti. Rozsah a způsob zjišťování
podkladů pro rozhodnutí určuje disciplinární orgán.
(3) Na žádost disciplinárního orgánu jsou jednotlivci i kluby a další basketbalové orgány povinny
sdělit skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí.

§ 19
(1) Účastník řízení má právo, pokud je nařízeno veřejné zasedání komise, navrhnout důkazy a jejich
doplnění a klást svědkům otázky při ústním jednání.
(2) Disciplinární orgán je povinen dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí
mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

§ 20 Dokazování
(1) K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci
a které jsou v souladu s právními předpisy.
(2) Důkazy jsou zejména výslechy svědků, listiny, videozáznamy atd.
(3) Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy.
(4) Provádění důkazů přísluší pouze disciplinárnímu orgánu.
(5) Disciplinární orgán hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny
důkazy v jejich vzájemné souvislosti.
(6) Skutečnosti všeobecně známé nebo známé disciplinárnímu orgánu z úřední činnosti není třeba
dokazovat.

§ 21 Svědci
(1) Každý člen ČBF je povinen vypovídat jako svědek, musí vypovídat pravdivě a nesmí nic
zamlčovat.

§ 22 Listiny
(1) Disciplinární orgán může uložit účastníkovi řízení, eventuálně i jinému členu ČBF, který má listinu
potřebnou k provedení důkazů, aby ji předložil.

§ 23 Předběžné otázky
(1) Vyskytne-li se v řízení otázka, o které již rozhodl jiný příslušný orgán federace, je disciplinární
orgán takovým rozhodnutím vázán, jinak si disciplinární orgán může o takové otázce učinit úsudek
nebo požádá příslušný orgán ČBF o rozhodnutí.
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§ 24 Předvolání
(1) Disciplinární orgán předvolá osoby, jejichž osobní účast při projednávání věcí je nutná.
(2) V předvolání upozorní na následky nedostavení se.

§ 25 Pořádková opatření
(1) Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu
k disciplinárnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou
výpověď, předložení listiny nebo provedení jiného důkazu ohledání, může disciplinární orgán uložit
pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč.
(2) Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může disciplinární orgán vykázat z místa jednání; je-li vykázán
účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
(3) Disciplinární orgán, který pořádkovou pokutu uložil, ji může prominout.

§ 26 Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí musí být v souladu s řády a s ostatními předpisy federace, musí být vydáno orgánem
k tomu příslušným, vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti.

§ 27 Náležitosti rozhodnutí
(1) Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.
(2) Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení předpisu, podle něhož bylo
rozhodnuto.
(3) V odůvodnění rozhodnutí disciplinární orgán stručně uvede, které skutečnosti byly podkladem
rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů, na základě kterých rozhodoval.
(4) Poučení o odvolání obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu
odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Rozhodnutí musí být opatřeno
razítkem a podepsáno s uvedením jména, příjmení a funkce odpovědné osoby.

§ 28 Lhůta pro rozhodnutí
(1) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhodne
disciplinární orgán bezodkladně.
(2) V ostatních případech je disciplinární orgán povinen rozhodnout ve věci do 15 dnů od zahájení
řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 30 dnů. Nelze-li vzhledem k povaze věci
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit řídící orgán.
(3) Disciplinární orgán musí řízení v zásadě ukončit tak, aby bylo v souladu s časovým vymezením
dle Sazebníku trestů.

§ 29 Oznámení rozhodnutí
(1) Rozhodnutí se účastníkovi řízení oznamuje doručením písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Den doručení rozhodnutí je dnem jeho oznámení. Provede se způsobem uvedeným v § 15.
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(2) Účastníku řízení, který je přítomen, může být rozhodnutí oznámeno ústním vyhlášením, den
ústního vyhlášení rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí, jen pokud se přítomný účastník řízení
vzdal nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, což písemně potvrdí na záznamu DK.

§ 30 Právní moc a vykonavatelnost rozhodnutí
(1) Rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci a tímto dnem je také ihned
vykonatelné.

§ 31 Přezkoumávání rozhodnutí a odvolací řízení
(1) Proti rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud není stanoveno jinak, nebo
pokud se účastník řízení odvolání, písemně nebo ústně do zápisu, nevzdal.

§ 32
(1) Odvolání se podává u disciplinárního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
(2) Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
(3) K odvolání je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za odvolání, který činí 1000 Kč pro kolektiv
a 500 Kč pro jednotlivce (u NBL a ŽBL 3000 Kč kolektiv a 1500 Kč jednotlivec) a doklad o úhradě
peněžitých plnění stanovených disciplinárním řízením. Poplatek se vrací, je-li rozhodnutí
disciplinárního orgánu změněno, zrušeno či není-li projednáváno.

§ 33
(1) Pokud disciplinární orgán nestanoví jinak, má včas podané odvolání odkladný účinek.
(2) Vyžaduje-li to obecný zájem, může disciplinární orgán odkladný účinek vyloučit.

§ 34
(1) Disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže
odvolání v plném rozsahu vyhoví.
(2) Nerozhodne-li disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu
se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.

§ 35
(1) Odvolacím orgánem je Dozorčí a odvolací rada ČBF v případech, kdy rozhodovala disciplinární
komise ČBF, a odvolací orgán v souladu s čl. 41 odst. (2) SŘB v případech, kdy rozhodovaly
disciplinární komise oblastí. V NBL a ŽBL se odvolání řídí předpisy těchto soutěží.

§ 36
(1) Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu, je-li to nutné, dosavadní řízení
doplní, popřípadě zjištěné vady odstraní.
(2) Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne
a rozhodnutí potvrdí.
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(3) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

§ 37
(1) Proti rozhodnutí výboru ČBF vydaném v prvním stupni lze podat odvolání k Dozorčí a odvolací
radě ČBF.

§ 38 Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
(1) Rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat výbor ČBF
nebo jím ustavená zvláštní komise pouze za předpokladu, že v řízení nebo rozhodnutím došlo
k porušení platných právních norem či basketbalových řádů.
(2) Orgán příslušný k přezkoumání rozhodnutí je zruší nebo změní, bylo-li vydáno v rozporu
s basketbalovými řády nebo obecně závaznými předpisy.
(3) Při přezkoumávání rozhodnutí se vychází z právního stavu a skutkových okolností v době vydání
rozhodnutí. Nemůže proto zrušit nebo změnit rozhodnutí, jestliže se po jeho vydání dodatečně změnily
rozhodující skutkové okolnosti, z nichž původní rozhodnutí vycházelo.

§ 39
(1) Podnětu účastníka řízení k přezkoumání rozhodnutí může v plném rozsahu vyhovět i disciplinární
orgán, který rozhodnutí vydal.

§ 40 Disciplinární tresty
(1) V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty:
a) záznam do evidence trestů
b) peněžitá pokuta
c) zastavení závodní činnosti (ZZČ)
d) zákaz výkonu funkce (ZVF)
e) vyloučení z ČBF
(2) V disciplinárním řízení lze ukládat kolektivům tyto tresty:
a) peněžitá pokuta
b) uzavření hřiště
c) zastavení závodní činnosti (ZZČ)
d) odebrání bodů po ukončení soutěže
e) vyloučení ze soutěže
f) vyloučení z ČBF či ALK ČBF.

§ 41 Trest zastavení závodní činnosti
(1) Trest zastavení závodní činnosti jednotlivce je možno uložit na všechna utkání v průběhu
soutěžního období. Tento trest se může vztahovat i na přípravná a nemistrovská utkání, což
disciplinární orgán musí výslovně uvést ve svém rozhodnutí. Tento trest se nevztahuje na oficiální
mezinárodní a mezistátní utkání pořádané FIBA, pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak.
(2) Trest zastavení závodní činnosti družstva se vztahuje na všechny hráče uvedené v zápise
o utkání, jde-li o provinění při konkrétním utkání, nebo na všechny hráče, kteří mají vydánu licenci
hráče za uvedené družstvo, jde-li o provinění mimo konkrétní utkání.
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(3) Trest zastavení závodní činnosti klubu se vztahuje na všechny členy družstev klubu v dané
složce.
(4) Trest zastavení závodní činnosti se přenáší i do dalšího soutěžního období, pokud disciplinární
orgán nerozhodne o kompenzaci finančním plněním. Kompenzace finančním plněním může být
realizována na základě žádosti provinilce sazbou za každé jedno utkání:
a) NBL a ŽBL
20 000 Kč
b) soutěže řízené ČBF
2 000 Kč
c) ostatní soutěže
500 Kč
O možnosti této kompenzace rozhoduje disciplinární orgán, který rozhodl v prvním stupni.
(5) Trest zastavení závodní činnosti lze uložit i formou rozdělení na období, kdy probíhají vlastní
soutěže.
(6) Trest zastavení činnosti družstva lze vykonat i odečtením příslušného počtu bodů po skončení
soutěže.
(7) Trest uzavření hřiště lze uložit až na 5 soutěžních utkání toho družstva, při jehož utkání došlo
k disciplinárnímu provinění. Disciplinární orgán musí stanovit okruh, kde nesmí být utkání odehráno.
(8) Peněžité pokuty lze ukládat jednotlivcům a kolektivům za provinění vyjmenovaná v sazebníku
trestů, u jednotlivce do výše 10 000 Kč, u kolektivů do výše 50 000 Kč, v případě neoprávněného
startu hráče v zahraničí tomuto hráči do výše 5 000 euro.
(9) Stanovenou pokutu provinilec musí uhradit do 8 dnů ode dne obdržení rozhodnutí disciplinárního
orgánu písemnou formou, okamžitě je povinen odeslat disciplinárnímu orgánu doklad o uhrazení
peněžitého plnění (5. díl poukázky či platební příkaz). V případě nedodržení stanovené lhůty
peněžitého plnění je okamžitě uplatněn trest zastavení závodní činnosti či výkonu funkce provinilci,
jemuž bylo peněžité plnění uloženo.

§ 42 Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
(1) Za jedno provinění lze vést disciplinární řízení pouze jednou. Projednává-li disciplinární orgán
současně několik provinění, bude trest vynesen za provinění nejzávažnější a k ostatním se přihlédne
jako k přitěžující okolnosti.
(2) Za jedno provinění lze uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
(3) U trestů časově limitovaných se určuje délka trestu počtem utkání s rozlišením na mistrovská
a nemistrovská, případně na mistrovská utkání v soutěži, kde došlo k provinění, a mistrovská utkání
další. U funkcionářů lze délku trestu vymezit soutěžním obdobím.
(4) Hráči po dobu ZZČ vztahující se ke konkrétnímu počtu utkání soutěže, v níž došlo k provinění,
nesmějí startovat v žádné jiné soutěži, není-li disciplinárním orgánem stanoveno jinak. Táž zásada je
uplatněna u trenérů a funkcionářů.
(5) Výkon trestu s výjimkou zastavení závodní činnosti na dobu delší než čtyři utkání a vyjma trestu
dle čl. II.A.2 zvláštní části DŘ, může být podmíněně odložen na zkušební dobu od 3 měsíců do
jednoho roku. Jestliže se provinilec ve zkušební době proviní, vykoná se podmíněně uložený trest
a trest za nové provinění.
(6) Disciplinární orgán může dle vlastní úvahy rozhodnout, že uložený trest se vztahuje na všechny
činnosti, které jednotlivec v basketbalu vykonává.
(7) Dojde-li v průběhu jednoho hracího období opakovaně k disciplinárnímu řízení proti jednomu
provinilci, je sazba za poslední provinění dvojnásobná.
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(8) V případě, že rozhodčí kvalifikuje provinění jako provinění vyjmenované ve Zvláštní části DŘ,
s výjimkou vyloučení kvalifikovaných jako dostatečný trest, musí vždy následovat požadavek na
zahájení disciplinárního řízení.

§ 43 Společná ustanovení
(1) Je-li hráč vyloučen ze hry či dopustí-li se závažného provinění před nebo po utkání a požádá-li
rozhodčí v zápise o utkání o zahájení disciplinárního řízení, má provinilec do rozhodnutí
disciplinárního orgánu zastavenou závodní činnosti. Stejně tak se toto ustanovení týká trenérů
a funkcionářů klubu.

§ 44
(1) Za projednávání disciplinárního provinění je stanovena náhrada nákladů, která činí:
a) pro NBL a ŽBL
2 000 Kč
b) pro soutěže řízené ČBF
500 Kč
c) pro oblastní soutěže
250 Kč
(2) Tato peněžitá náhrada musí být provinilcem uhrazena do 8 dnů ode dne obdržení rozhodnutí,
pokud se tak nestane, má provinilec ZZČ či ZVF do doby splnění finančního plnění.
(3) Náhradu nákladů může disciplinární orgán prominout.

§ 45
(1) Disciplinární orgán provede záznam trestu do své evidence.

§ 46
(1) Disciplinární orgán, který rozhodl o trestu, je povinen tuto skutečnost sdělit také tomu orgánu
ČBF, který řídí soutěže, v nichž provinilec startuje, a to i ve formě hostování či pendlování.

§ 47
(1) Nedílnou součástí DŘ je jeho zvláštní část - Přehled nejběžnějších provinění a disciplinárních
trestů.
(2) Disciplinární orgán má právo v případech, které nejsou přímo uvedeny v DŘ, rozhodnout podle
povahy provinění dle vlastního uvážení.

§ 48
(1) Subjekt pověřený k řízení NBL či ŽBL svým nejvyšším exekutivním orgánem stanoví případné
změny v sazebníku trestů platné jen pro NBL či ŽBL. Tyto změny musí být stanoveny před zahájením
soutěže a nelze je v průběhu soutěže měnit.

§ 49
(1) Obecné disciplinární pravomoci orgánů ČBF podléhají i rozhodčí v basketbalu působící. O jejich
postihu rozhoduje Disciplinární komise ČABR. Pokud by komise o postihu nerozhodla nebo rozhodla
v rozporu s tímto disciplinárním řádem, je oprávněn disciplinární řízení s rozhodčím zahájit
a rozhodčího postihnout příslušný orgán federace.
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§ 50 Závěrečná ustanovení
(1) Výklad Disciplinárního řádu provádí z pověření ČBF legislativní komise.
(2) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány schválit pro své soutěže výjimky
z tohoto disciplinárního řádu.
(3) Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH.
(4) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015
a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2015.

Zvláštní část disciplinárního řádu
Přehled nejběžnějších provinění a disciplinárních trestů
I. Obecná ustanovení
(1) Disciplinární provinění: přehled provinění je rozdělen do základních skupin:
a) provinění hráčů
b) provinění družstev, klubů
c) provinění funkcionářů.
(2) Ve všech případech, které nejsou uvedeny přímo v Přehledu, je nutno provinění posoudit podle
uvedeného příkladu svým charakterem a závažnosti nejbližším, v neobvyklých případech podle
vlastního posouzení disciplinárním orgánem bez ohledu na Přehled.
(3) Podle téže sazby disciplinárního provinění se posuzují i pokusy.
(4) V případě provinění příslušníků či příznivců hostujícího klubu se postupuje v prokazatelných
případech tak, jako při provinění domácího oddílu.

II. Přehled nejběžnějších provinění a trestů
A. Provinění jednotlivce - hráče
1. Vyloučení hráče kvalifikované jako dostatečný trest

záznam do evidence

2. a) Druhé vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako
dostatečný trest
b) Třetí a další vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako
dostatečný trest

2 utkání ZZČ
4 utkání ZZČ

3. Urážky hrubými slovy, nadávkami, hrubým jednáním

do 4 utkání ZZČ

4. Urážky národnostního, politického nebo rasového charakteru, vyhrožování
fyzickým násilím

do 4 utkání ZZČ

5. Tělesné napadení protihráče na hrací ploše nebo oplácení tohoto napadení:
A. hrubé cloumání, vhození míče do obličeje, udeření hráče míčem, plivnutí,
podražení nohou
B. udeření rukou, kopnutí do kterékoliv části těla
C. výše uvedená provinění s následnou léčbou delší 14 dnů
D. výše uvedená provinění s následnou invaliditou

do 2 utkání ZZČ
3 – 6 utkání ZZČ
4 – 8 utkání ZZČ
vyloučení z ČBF

6. Inzultace rozhodčího, rozhodčích u stolku, komisaře, trenéra, asistenta trenéra
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a osob doprovázejících družstvo v hale (tělocvičně) i v bezprostřední blízkosti
sportovního objektu
soutěže ČBF
do 10 utkání ZZČ + do 5 000 Kč
ostatní soutěže
do 10 utkání ZZČ
7. Inzultace diváka, pořadatele v hale (tělocvičně)
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 6 utkání ZZČ
do 6 utkání ZZČ

8. Bod 6. s následkem léčby
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 15 utkání ZZČ + do 7 000 Kč
do 15 utkání ZZČ

9. Bod 7. s následkem léčby
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 10 utkání ZZČ + do 7 000 Kč
do 10 utkání ZZČ

10. Dtto 6., 7., došlo-li k invaliditě

vyloučení z ČBF

11. Neoprávněný start v utkání

do 6 utkání ZZČ

12. Neoprávněný start během ZZČ

6 – 10 utkání ZZČ

13. Uvádění nesprávných údajů, nesprávné či falešné svědectví

do 5 000 Kč

14. Poškození nebo zničení sportovně technických dokladů

do 2 500 Kč

15. Sabotování hry s úmyslem ovlivnit výsledek utkání
16. Dtto, stalo-li se prokazatelně za slib úplaty či úplatu

do 4 utkání ZZČ
do 10 utkání ZZČ + 5 000 Kč

17. Nedodržení ustanovení PŘ
soutěže ČBF
ostatní soutěže
18. Nástup k utkání a odehrání utkání pod vlivem alkoholu

do 2 500 Kč
do 1 000 Kč
4 utkání ZZČ

19. Nástup k utkání a odehrání utkání pod vlivem zakázaných látek
postupuje se dle sankčního řádu ČOV a FIBA (vždy dle přísnějšího kritéria)
20. Neodpovědný přístup k reprezentaci
21. Rozšiřování nepravdivých zpráv či údajů o jiných osobách – členech ČBF
22. Neoprávněný start v zahraničí bez souhlasu mateřského oddílu a ČBF

do 4 utkání ZZČ
do 2 000 Kč
do 5 000 euro

B. Provinění družstev a klubů
1. Výtržnosti v místě utkání před, při a po utkání způsobené diváky (hrubé
opakované urážky soupeře či rozhodčích, vhození předmětu na hrací plochu)
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 2 500 Kč
do 1 000 Kč

2. Vniknutí diváků v době utkání na hrací plochu, opakované vhození předmětu
Na hrací plochu
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 5 000 Kč
do 1 000 Kč

3. Inzultace rozhodčího, rozhodčích u stolku, komisaře, hráčů, trenéra, asistenta
trenéra či osob doprovázejících družstvo divákem v objektu sportovní haly
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uzavření hřiště na 2 utkání + do 10 000 Kč
do 5 000 Kč

4. Dtto mimo objekt tělocvičny či sportovní haly
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 1 500 Kč
do 1 000 Kč

5. Nedostavení se k utkání z vlastní viny

do 10 000 Kč

6. Svévolné předčasné opuštění hřiště družstvem
soutěže ČBF
ostatní soutěže
7. Machinace narušující regulérnost soutěže

do 2 000 Kč
do 1 000 Kč
vyloučení ze soutěže + 1 000 Kč

8. Ostatní přestupky neuvedené

do 50 000 Kč

9. Nevyžádání delegace rozhodčích u ČABR na mezinárodní utkání v ČR

1 000 Kč

10. U čl. 2 až 7. včetně musí být uplatněny hrací důsledky dle ustanovení SŘB
11. Neplnění finančních závazků klubu nebo družstva vůči ČBF

ZZČ + pokuta dle rozhodnutí DK

C. Provinění funkcionářů
1. Vyloučení kvalifikované jako dostatečný trest

záznam do evidence

2. Vyloučení:
A. Druhé vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako dostatečný trest
NBL a ŽBL
2 utkání ZVF + 1 000 Kč
ČBF
2 utkání ZVF + 200 Kč
oblast
2 utkání ZVF + 100 Kč
B. Třetí a další vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako dostatečný trest
NBL a ŽBL
4 utkání ZVF + 2 500 Kč
ČBF
4 utkání ZVF + 500 Kč
oblast
4 utkání ZVF + 250 Kč
3. Nesportovní chování (zesměšňování a provokování soupeře, rozhodčích, hráčů, trenérů, diváků)
NBL a ŽBL
do 1 500 Kč
ČBF
do 300 Kč
oblast
do 150 Kč
4. Urážky jiných osob
NBL a ŽBL
ČBF
oblast
5. Urážky národnostního, politického či rasového charakteru
NBL a ŽBL
ČBF
oblast
6. Vyhrožování
NBL a ŽBL
ČBF
oblast

do 4 utkání ZVF + do 3 000 Kč
do 4 utkání ZVF + do 600 Kč
do 4 utkání ZVF + do 300 Kč
do 12 utkání ZVF + do 5 000 Kč
do 12 utkání ZVF + do 1 000 Kč
do 12 utkání ZVF + do 500 Kč
do 8 utkání ZVF + do 5 000 Kč
do 8 utkání ZVF + do 1 000 Kč
do 8 utkání ZVF + do 500 Kč

7. Poškození nebo zničení sportovně technických dokumentů
8. Fyzické napadení jiné osoby v hale i bezprostřední blízkosti sportovního objektu
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do 20 utkání ZVF + do 10 000 Kč
do 20 utkání ZVF + do 2 000 Kč
do 20 utkání ZVF + do 1 000 Kč

9. Dtto 8., je-li důsledkem PN či invalidita

vyloučení z ČBF

10. Machinace se sportovními doklady

8 utkání ZVF + do 2 000 Kč

11. Machinace při provádění přestupů

8 utkání ZVF + do 2 000 Kč

12. Falšování dat a údajů v dokladech

10 utkání ZVF + do 5 000 Kč

13. Uvádění nesprávných údajů, falešné svědectví

do 20 utkání ZVF + do 5000 Kč

14. Umožnění neoprávněného startu v utkání

do 6 utkání ZVF + do 3 000 Kč

15. Neoprávněný start během ZVF
16. Nástup k utkání pod vlivem alkoholu

do 10 utkání ZVF + do 5 000 Kč
do 4 utkání ZVF + do 3 000 Kč

17. Nástup k utkání pod vlivem zakázaných látek

2 roky ZVF

18. Nabízení úplatku, podplácení, slib úplaty, přijetí úplatku, ovlivnění utkání
za slib úplaty, neoznámení nabídky úplaty

vyloučení z ČBF

19. Rozšiřování nepravdivých zpráv o jiných osobách – členech ČBF

do 2 000 Kč

20. Nerespektování pokynů, platných směrnic a řádů ČBF

do 1 000 Kč

D. Provinění komisařů
1. Pozdní příchod na utkání vlastní vinou

2 utkání ZVF + 200 Kč

2. Nedostavení se k utkání z vlastní viny

4 utkání ZVF + 400 Kč

3. Nedbalá kontrola funkčnosti technických zařízení, zdravotního
pořadatelského zajištění (NBL, ŽBL i ČBF)
pokuta ve výši stanovené odměny
4. Nedbalá kontrola náležitostí družstev mající za následek neoprávněný start hráče, funkcionáře,
případně opakování utkání (NBL, ŽBL i ČBF)
pokuta ve výši stanovené odměny
5. Nedbalá kontrola výkonu funkce rozhodčích u stolku mající za následek
zjevné chyby v zápise o utkání nebo opakování utkání
6. Nesprávné vyúčtování náležitostí ve svůj prospěch

4 utkání ZVF
2 utkání ZVF + 200 Kč

7. Zamlčování závažných skutečností o utkání

20 utkání ZVF + 2 000 Kč

8. Uvádění nesprávných údajů, falešné svědectví

10 utkání ZVF + 2 000 Kč

9. Nepřítomnost na povinných seminářích

vyřazení z delegací na sezónu

10. Pozdní příjezd, dřívější odjezd z akcí bez souhlasu vedení akce ČBF

100 Kč

11. Nedodržení disciplíny na akcích ČBF

100 Kč

12. Nedodržení směrnic, pokynů, předpisů ČBF, ALK

200 Kč

13. Pozdní zaslání materiálů dle pokynů ČBF, ALK

200 Kč
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14. Nezaslání či pozdní zaslání omluvy včetně dokladů

500 Kč

15. Nesportovní chování k jiným osobám při a po utkání

500 Kč

16. Neoprávněné posuzování a kritizování jiných členů ČBF

500 Kč

17. Rozšiřování nepravdivých údajů a zpráv o jiných osobách – členech ČBF

1 000 Kč

Zvláštní část DŘ platná pro ŽBL
A. Provinění jednotlivců – hráčů
1. Vyloučení hráče kvalifikované jako dostatečný trest

záznam do evidence + 1 000 Kč

2. Druhé a další vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako
dostatečný trest

1 utkání ZZČ + 2 000 Kč

3. Urážky hrubými slovy, nadávkami, hrubým jednáním

1 utkání ZZČ + 3 000 Kč

4. Urážky národnostního, politického nebo rasového charakteru, vyhrožování
fyzickým násilím
2 utkání ZZČ + 4 000Kč
5. Tělesné napadení protihráče na hrací ploše nebo oplácení tohoto napadení
A. hrubé cloumání, vhození míče do obličeje, udeření hráče míčem, plivnutí,
podražení nohou
1 utkání ZZČ + 3 000 Kč
B. udeření rukou
2 utkání ZZČ + 4 000 Kč
C. kopnutí do kterékoliv části těla
3 utkání ZZČ + 4 000 Kč
D. výše uvedená provinění s následnou léčbou delší 14 dnů
6 utkání ZZČ + 6 000 Kč
E. výše uvedená provinění s následnou invaliditou
vyloučení z ČBF
6. Inzultace rozhodčího, rozhodčích u stolku, komisaře, trenéra, asistenta trenéra
a osob doprovázejících družstvo v hale (tělocvičně) i v bezprostřední blízkosti
sportovního objektu
6 utkání ZZČ + 10 000 Kč
7. Viz 6. s následnou léčbou delší 14 dnů

10 utkání ZZČ + 15 000 Kč

8. Inzultace diváka, pořadatele v hale (tělocvičně)

4 utkání ZZČ + 10 000 Kč

9. Viz 8. s následnou léčbou delší 14 dnů

8 utkání ZZČ + 15 000 Kč

10. Důsledkem napadení (viz 6., 8.) je invalidita

vyloučení z ČBF

11. Neoprávněný start v utkání

2 utkání ZZČ + 3 000 Kč

12. Neoprávněný start během ZZČ

4 utkání ZZČ + 5 000 Kč

13. Poškození nebo zničení sport. techn. dokladů

1 000 Kč

14. Uvádění nesprávných údajů, nesprávné či falešné svědectví

1 000 Kč

15. Sabotování hry s úmyslem ovlivnit výsledek utkání
16. Dtto 15. prokazatelné za slib úplaty či úplatu
17. Nedodržení ustanovení PŘ
18. Nástup k utkání a odehrání utkání pod vlivem zakázaných látek
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do 4 utkání ZZČ + 20 000 Kč
do 8 utkání + 20 000 Kč
1 000 Kč

Řády ČBF

Disciplinární řád

postupuje se dle sankčního řádu ČOV a FIBA (vždy dle přísnějšího kritéria)
19. Neodpovědný přístup k reprezentaci

do 4 utkání ZZČ + 5 000 Kč

20. Rozšiřování nepravdivých zpráv či údajů o jiných osobách – členech ČBF

do 5 000 Kč

21. Neoprávněný start v zahraničí bez souhlasu mateřského oddílu a ČBF

do 5 000 euro

B. Provinění družstev a klubů
1. Výtržnosti v místě utkání před, při a po utkání způsobené diváky (hrubé urážky,
soupeře, rozhodčích, vhození předmětu na hrací plochu)

do 5 000 Kč

2. Vniknutí diváků na hrací plochu, opakované vhození předmětu nebo více předmětů
na hrací plochu
do 10 000 Kč
V případě opakování v průběhu jednoho hracího období
pokuta v dvojnásobné výši + uzavření hřiště na 2 utkání
3. inzultace rozhodčího, rozhodčích u stolku, trenéra, asistenta trenéra, hráčů, komisaře
či osob doprovázejících družstvo divákem v objektu sportovní haly
uzavření hřiště na 2 utkání + 20 000 Kč
4. Dtto mimo objekt sportovní haly (tělocvičny)

do 20 000 Kč

5. Nedostavení se k utkání z vlastní viny

do 10 000 Kč

6. Svévolné předčasné opuštění hřiště družstvem

do 10 000 Kč

7. Machinace narušující regulérnost soutěže

vyloučení ze soutěže

8. Ostatní přestupky neuvedené

do 50 000 Kč

9. Neoznámení delegace rozhodčích na mezinárodní utkání v ČR VV ČABR

1 000 Kč

10. U čl. 2. – 7. vč. musí být uplatněny hrací důsledky dle SŘB
11. Neplnění finančních závazků klubu nebo družstva vůči ČBF

ZZČ + pokuta dle rozhodnutí DK

C. Provinění funkcionářů
1. – 20. – viz obecně platný DŘ

D. Provinění komisařů
1. – 17. – viz obecně platný DŘ

Pojem inzultace
V Soutěžním řádu basketbalu článku 26.4, 26.5, 39.3g a Disciplinárním řádu - zvláštní části Sazebníku trestů části A Provinění jednotlivce čl. 6., 7., 8., 9., 10. a části B. Provinění družstev a klubů
čl. 3., 4. včetně zvláštní části Sazebníku trestů pro ŽBL se vyskytuje termín inzultace.
Vzhledem k ostatním článkům Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu termín inzultace je zde užit
ve smyslu fyzického napadení, újmy způsobené fyzickým napadením. Obdobně termín pokus
o inzultaci je spojován se snahou o tělesné napadení či způsobení újmy tělesným napadením.
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