DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
Aktualizováno 27.6.2022

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
článek 1
Působnost disciplinárního řádu
Podle Disciplinárního řádu PAMAKO (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty
uložené disciplinárními orgány podle DŘ mají platnost pro všechna utkání v soutěžích PAMAKO.

Druhy disciplinárních provinění

článek 2

V disciplinárním řízení se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců a družstev:
Porušení platných řádů, směrnic, nařízení orgánů řídících soutěže.
Provinění související s účastí v soutěži organizované PAMAKO.
Jiná provinění znevažující jméno PAMAKO.

článek 3
Účel disciplinárního řízení
Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců
a družstev. Disciplinární orgán je povinen dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly
i preventivní, tj. výchovný charakter.

II.
DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
Druhy disciplinárních trestů

článek 4

V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
1.Zastavení činnosti
2.Zákaz výkonu funkce
V disciplinárním řízení lze družstvům ukládat tyto tresty:
1.Peněžitá pokuta
2.Vyloučení ze soutěže
Vyloučení ze soutěže lze uložit pouze jednotlivým družstvům.

článek 5
Peněžitá pokuta
Družstvům PAMAKO lze uložit pokutu v souladu s platným Sazebníkem poplatků a pokut.
Není-li stanoveno jinak, uloženou pokutu musí potrestané družstvo uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí oznámeno (nejpozději do skončení soutěží, tj. do VH toho roku) a v této lhůtě vyrozumět
disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla
pokuta uložena. Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, příjme disciplinární orgán další
potřebná opatření, není-li stanoveno jinak.
Uloženou pokutu musí potrestané družstvo uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání.
O jejím případném vrácení rozhodne STK.

článek 6

Zastavení činnosti

Trest zastavení činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních
utkání.

článek 7

Zákaz výkonu funkce

Trest zákazu výkonu funkce lze uložit vedoucím družstev, rozhodčím a jiným osobám pověřeným funkcemi. Ve
výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká.
Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest zákazu výkonu
funkce na určitý počet soutěžních utkání. V době takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat danou
funkci.
Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům vykonávajícím volené funkce. V těchto případech
disciplinární orgán příjme jiná vhodná opatření. Toto ustanovení nevylučuje možnost vyslovit těmto
funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu k soutěžním utkáním, vstupu na hrací plochu apod.

článek 8

Vyloučení družstva ze soutěže

Trest vyloučení družstva ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť závažná provinění,
zejména při narušení regulérnosti soutěže. Vyloučené družstvo je možno vyloučit zcela nebo přeřadit do nižší
soutěže, nejvýše o jeden stupeň.

III.
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY
Disciplinární orgány

článek 9

Jediným disciplinárním orgánem v PAMAKO je disciplinární komise (dále jen "DK").

článek 10
Působnost disciplinární komise
DK projednává všechna disciplinární provinění v PAMAKO (viz čl. 2 tohoto DŘ). V případě odvolání se odvolává k
STK.

Pravomoc disciplinární komise

článek 11

Do pravomoci DK náleží provinění jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích PAMAKO. Při proviněních v
přestupním řízení spadají tato do pravomoci DK.

IV.
POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ

Zahájení disciplinárního řízení

článek 12

DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení
disciplinárního řízení je zpravidla:
Zápis o utkání
Zpráva delegáta utkání
Vlastní zjištění DK
Písemná zpráva člena STK
Písemné oznámení oddílu
O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů.
Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než dva roky, nebo chybí náležitosti
(zaplacený správní poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut).

Průběh disciplinárního řízení

článek 13

DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. K řádnému
objasnění okolností provinění je DK oprávněná přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace,
vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály.

Účast provinilce

článek 14

Provinilec se nemusí disciplinárního řízení účastnit. V případě předvolání provinilce disciplinární komisí je tento
provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá vedoucí družstva.
Byl-li hráč vyloučen a bylo-li to uvedeno v zápise o utkání, je tím to hráč vyrozuměn o tom, že se jeho
provinění bude projednávat na nejbližší zasedání DK.
Družstvo, jehož je provinilý členem, může DK zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu.
Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu. Za účast všech
pozvaných odpovídá vedoucí družstva.

článek 15
Zastavení činnosti v průběhu disciplinárního řízení
Napadení diváka, funkcionáře, rozhodčího a hráče se zraněním - trestá se okamžitým zastavením činnosti do
vyřešení DK, tzn., hráč nesmí nastoupit k zápasu v průběhu hracího dne.

Závěr disciplinárního řízení

článek 16

Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě,
že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter
provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:
Přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání, nebo počet utkání, ve kterých provinilec nesmí
nastoupit.
Charakteristiku provinění, za které byl trest uložen.

článek 17
Účinnost disciplinárních trestů
Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.
Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz. čl. 15 tohoto DŘ), začíná
účinnost trestu dnem zastavení činnosti.
Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají s účinností od data začátku přestupního řízení.

Dokumentace disciplinárního řízení

článek 18

O svém rozhodnutí vyrozumí DK nebo STK písemně v zápisu ze schůze STK, na webové stránce, e-mailem,
SMS,vedoucího družstva, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec nebo zástupce družstva jednání DK
přítomen, může být rozhodnutí DK vyhlášeno ústně.

V.
ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ
článek 19
Ukládání trestů
Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním
přihlédne jako k přitěžující okolnosti.
Byl-li DK provinilci za disciplinární provinění uložen trest, nelze za tentýž skutek vést další DŘ.

.

Polehčující okolnosti

článek 20

Při ukládání trestu považuje DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilec:
a) byl vyprovokován
b) před proviněním se řádně choval
c) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil
d) sám oznámil provinění, kterého se dopustil
e) napomáhal účinně při objasňování svého provinění

článek 21
Přitěžující okolnosti
Při ukládání trestu považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilec:
a) dopustil se proviněnísurovým způsobem, zákeřně nebo lstivě
b) dopustil se provinění jako vedoucí družstva a kapitán
c) svedl k provinění jiného
d) dopustil se více provinění
e)dopustil se provinění, ačkoliv byl již v posledních dvou letech disciplinárně potrestán
f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže

VI.
ODVOLÁNÍ
článek 22
Odvolací orgány
Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání k STK. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za
jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání oddílu se může odvolat pouze
vedoucí družstva oddílu.

článek 23

Podání odvolání

Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o trestu nebo doručení
rozhodnutí DK k příslušnému odvolacímu orgánu - STK PAMAKO.
DK zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému odvolacímu orgánu - STK PAMAKO.
Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.
Součástí odvolání je manipulační poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut. Poplatek se vrací, jestliže STK zruší
rozhodnutí DK.

článek 24

Projednání odvolání

STK projedná odvolání s největším urychlením, nejdéle do jednoho měsíce.
STK přezkoumá postup a rozhodnutí DK. Vychází přitom z materiálů disciplinárního řízení, které v případě
potřeby doplní vlastním šetřením.
Potrestaný má právo se jednání STK zúčastnit.

článek 25
Rozhodování v odvolacím řízení
STK odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. Odvolání může
zamítnout i tehdy, není-li předložen doklad o zaplacení manipulačního poplatku.
STK potvrdí rozhodnutí DK, dojde-li k závěru, že její rozhodnutí je odůvodněné a správné.
STK zruší rozhodnutí DK, dojde-li k závěru, že nešlo o disciplinární provinění.
STK mění rozhodnutí DK, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest.
Rozhodnutí STK je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.

článek 26

Dokumentace odvolacího řízení

O zápisu z jednání odvolacího orgánu a o oznámení a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně ustanovení čl.
18 tohoto DŘ.

VII.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Poplatek z disciplinárního řízení

článek 27

Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení. Výši
poplatku ustanovuje Sazebník poplatků a pokut, vydaný STK.

článek 28
Povinnosti vedoucího družstva a kapitána
Vést evidenci žlutých karet a zodpovídat za nenastoupení hráčů v případě zastavení činnosti.

článek 29
Záznamy trestů
Tresty uložené DK se evidují:
družstvům, hráčům, funkcionářům a rozhodčím v počítačovém systému PAMAKO
Kapitán mužstva stvrzuje svým podpisem v zápise o utkání, že nastupující hráči nemají disciplinárně
zastavenou činnost a jsou řádně registrovaní vpříslušném družstvu.

VIII.
SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ JEDNOTLIVCŮ

1. Nesportovní chování hráčů na hřišti
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. pokřikování na
hřišti, dohadování před provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání
zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové
příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou
rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel.

Zastavení činnosti na 1 – 2 utkání
2. Nesportovní chování hráčů vůči soupeři, spoluhráči, funkcionáři a divákům
Zastavení činnosti na 1 – 4 utkání

3. Nesportovní chování hráčů vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům STK
a) neuposlechnutí příkazů apod.

Zastavení činnosti na 1 – 3 utkání
b) kritizování, posunky, zesměšňování (bez hanlivých slov)

Zastavení činnosti na 1 – 4 utkání
c) hrubé protestování, hanlivé výroky, urážky, vulgární výrazy, plivnutí na osobu a jiné

Zastavení činnosti na 4 - 8 utkání
d) vyhrožování

Zastavení činnosti na 6 - 15 utkání
Finanční postih 300 – 600 Kč

e) Hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu

I. V době před začátkem utkání – rozhodčí hráče připustí k utkání a podá zprávu v zápise o utkání.

Zastavení činnosti na 1 – 5 utkání
II. V době utkání – rozhodčí řeší vyloučením hráče

Zastavení činnosti dle bodu a – d
III. Po ukončení utkání do podpisu zápisu – rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání.

Zastavení činnosti dle bodu a - d (hráč je považován, jako by bylvyloučen v utkání)
IV. Po podpisu zápisu do odjezdu z areálu hřiště – rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání.

Zastavení činnosti dle bodu a – d, v případě napadení dle bodu 6 a – g

4. Provinění hráčů proti pravidlům kopané PAMAKO
a) s míčemzepředu1 – 3 utkání
ze strany nebo zezadu1 – 4 utkání
b) bez míče

Zastavení činnosti na 2 - 6 utkání
c) v přerušené hře

Zastavení činnosti na 2 - 10 utkání
Finanční postih 200 – 700 Kč

5. Vyloučení hráče po předchozím napomenutí
a) byl-li hráč vyloučen po druhé ŽK

Zastavení činnosti na 1 utkání
Do evidence ŽK se započítává pouze 1 ŽK

b) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak vyloučen

Trestá se dle příslušných článků této přílohy za přestupek, za který byl vyloučen

6. Tělesné napadení
a) napadení soupeře, spoluhráče a oplácení takového napadení na hřišti – cloumáním, vrážením, udeřením
napadeného míčem a jiným podobným způsobem
I) ve hřeZastavení

činnosti na 2 – 6 utkání

II) v přerušené hřeZastavení

činnosti na 4 – 12 utkání
Finanční postih 200 – 800 Kč

b) napadení vedoucího družstva a oplácení takového napadení na hřišti

Zastavení činnosti na 4 – 12 utkání
Finanční postih 200 – 1000 Kč
c) kopnutím nebo udeřením, podrážením napadeného úmyslným zahákováním nohy, jestliže byl míč ve hře

Zastavení činnosti na 3– 6 utkání
d) kopnutím, udeřením nebo podražením napadeného na hřišti v přerušené hře

Zastavení činnosti na 4 – 12 utkání
Finanční postih 500 – 1000 Kč
e) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného

Zastavení činnosti na 6 – 22 utkání
Finanční postih 500 – 2 000 Kč
f) napadení soupeře, spoluhráče, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací plochu
v areálu hřiště

Zastavení činnosti na 6 – 22 utkání
Finanční postih 500 – 2 000 Kč

g) napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj
I) Vytržení karet z ruky rozhodčího

Okamžité zastavení činnosti či funkce na 6 - 10 utkání
II) Jestliže nedošlo ke zranění rozhodčího

Okamžité zastavení činnosti či funkce na 10 - 22 utkání
Finanční postih 500 – 1 000 Kč
III) Jestliže došlo ke zranění rozhodčího

Okamžité zastavení činnosti či funkce na 15 - 44 utkání
Finanční postih 1 000 – 2 000 Kč

7. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání – narušení regulérnosti soutěže
a) bez úplaty nebo slibu úplaty

Zastavení činnosti na 5 – 8 utkání
b) bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slib úplaty

Zastavení činnosti na 9 – 22 utkání
Finanční postih 1 000 – 2 000 Kč
V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, použije DK přiměřeně nižší sazbu trestu.

8. Neoprávněný start
Nastoupení hráče po vyloučení, start hráče v zastavené činnosti, neoprávněný start za jiné družstvo

Zastavení činnosti na 4 utkání + kontumace utkání
Při opakovaném provinění 6 - 10 utkání + kontumace utkání
Kapitán družstva, za umožnění neoprávněného startu hráče

Zastavení činnosti na 4 utkání
Při opakovaném provinění 6 - 10 utkání

9. Porušování propozic, řádů, apod.
Předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány,
nepodepsání zápisu o utkání kapitánem po ukončeném utkání, neoprávněné nakládání s finančními prostředky a
jiné porušování směrnic a nerespektování rozhodnutí řídících orgánů.

Trestá se 1 – 22 utkání, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ

10. Nesportovní chování vůči delegátům utkání, funkcionářům PAMAKO, protihráčům a
divákům (toto se jedná za nesportovní chování na „půdě PAMAKO“ – např. hřiště, schůze STK, valná
hromada, turnaje pořádané PAMAKO, atd.)

Zastavení činnosti na 1 – 22 utkání

11. Sazebník finančních postihů
a) Červená karta– poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŽK
ŽK
ŽK
ŽK
ŽK
ŽK
ŽK
ŽK
ŽK

b) Žlutá karta
- načítá se
- načítá se
- poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut + zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání
- načítá se
- načítá se
- poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut+ zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání
- načítá se
- načítá se
- poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut + zastavení činnosti na 3 soutěžní utkání

IX.
SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ DRUŽSTEV
1. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání

Trestá se kontumací a pokutou.
1. kontumace – poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut (zaplatit do následujícího utkání, jinak další
kontumace, -1 bod)

2. kontumace – poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut (zaplatit do následujícího utkání, jinak další
kontumace, -1 bod)

3. kontumace – poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut (zaplatit do následujícího utkání, jinak další
kontumace, -1 bod)

4. kontumace – poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut (zaplatit do následujícího utkání, jinak další
kontumace, -1 bod)

5. kontumace -poplatek dle Sazebníku poplatků a pokut (vyloučení ze soutěže, v případě zaplacení
startovného na další sezonu možnost hrát nižší soutěž, -1 bod)

2. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře

Kontumace utkání 5 : 0 (kontumace se započítá) a pokuta ve výši pořadí dosažené
kontumace (platí výsledek na hřišti 6 : 1 a více)
3. Machinace narušující regulérnost soutěže.
Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči, vedoucím družstva, podplácení hráčů soupeře, rozhodčích atd.
sliby úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěží.

Pokuta 2000,- Kč, případně vyloučením ze soutěže dle zvážení DK (obě družstva)

4. Nerespektování platných řádů, propozic vydaných řídícím orgánem.

Pokuta 500,- Kč, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími opatřeními dle
zvážení DK
5. Nedobytnost trestů
V případě nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škody apod. ve stanovené lhůtě.
DK, po předchozím upozornění, vyloučí družstvo ze soutěže nebo jej přeřadí o soutěž níž (pokud po té byly
úhrady zaplaceny). Toto se jedná i v případě, kdy bylo družstvo přejmenováno.

Při přestupech hráčů družstev, kteří neuhradili poplatky, budou náklady rozpočítány
na jednotlivé hráče a ty musí uhradit družstvo, do kterého hráč přestupuje

6.Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři
a) nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné jednotlivé případy
v areálu hřiště při utkání i po utkání.

Pokuta 500,- Kč družstvu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, případně
dalšími opatřeními dle zvážení DK
b) Hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení předmětů do hřiště, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus
o inzultaci rozhodčího nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání.

Pokuta 500,- Kč družstvu
c) Inzultace rozhodčího, napadení delegáta nebo napadení hráčů či funkcionářů některého družstva. Za hráče a
funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud
došlo k napadení či inzultaci divákem

.

Pokuta 1500,- Kč družstvu, popřípadě vyloučením družstva

Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je družstvo povinno nahlásit ihned STK jména a adresy
viníků.

X.
SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
1. Neuvedení napomínaného nebo vyloučeného hráče, nesprávné popsání přestupků nebo neuvedení
důvodů, jejich napomínání nebo vyloučení, nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na přední
straně zápisu apod.

Finanční pokuta až do výše 500,-Kč
2. Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta.
Zamlčení inzultace, neuvedení napomínaných nebo vyloučených hráčů, připuštění hráče ke hře, který není na
aktuální soupisce družstva, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před řídícími orgány PAMAKO.

Finanční pokuta až do výše 1000,-Kč

3.Urážky hráčů, rozhodčích, delegátů nebo jiných funkcionářů či diváků.

Finanční pokuta až do výše 1000,-Kč
4. Tělesné napadení
Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na hrací ploše či
v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání.

Zákaz výkonu funkce 1 – 6 měsíců a pokutou do výše 1000,-Kč
5. Podplácení
Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku utkání či bez ovlivnění nebo z jakýchkoliv
jiných důvodů.

Zákaz výkonu funkce 2 – 24 měsíců a pokutou do výše 2000,-Kč

