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ÚVOD
Úvod 1 žvást
DCL disciplinární právo slouží realizaci objektu DCL, jako část Úvod 2 DCL stanov. Tyto
předpisy obsahují hmotné a formální ustanovení, která upravují postih porušení
povinností.

Úvod 2 oblast působnosti
Současné disciplinární předpisy platí pro léčbu všech disciplinární případy.

Úvod 3 disciplinární moc
Je DCL člena asociace, kluby, stejně jako jejich hráči a úředníci a členové, si DCL
disciplinární moci, jsou vázáni a uznávají DCL sochy, stejně jako všechny předpisy a
rozhodnutí vydaná DCL, a dodržovat právo hry, platném od mezinárodní fotbalové
asociace Board (IFAB).

Úvod 4 dceřiné zákon
V neexistenci konkrétních ustanovení v současné disciplinárního řádu a dalších
předpisů disciplinární orgán učiní rozhodnutí na základě uznávaných právních principů
a podle práva a spravedlnosti.
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První část: Disciplinární řád
A. Obecná ustanovení
Článek 1 – zásady chování
Členové sdružení, kluby, stejně jako jejich hráči, úředníci a členové, musí chovat podle
zásady loajality, celistvost a sportovního ducha.
Například se někdo dopustí porušení těchto zásad:
) Kdo v zapojuje nebo se snaží zapojit do aktivní nebo pasivní úplatkářství a korupci;
b) , Jejíž vedení v urážlivé nebo jinak poruší základní pravidla slušné chování;
c) Kdo používá sportovní akce pro projevy-sportovní povahy;
d) Jejíž jednání přináší sport fotbal a DCL zejména v nevážnost;
e) Kdo není v souladu s pokyny vydanými rozhodčího nebo delegáta;
f) Kdo zaviněně hlásí shody, pozdě nebo vůbec ne;
g) Kdo zaviněně způsobila zápas přerušen nebo opuštěné nebo kdo je zodpovědný
za jeho přerušení nebo opuštění;
h) Kdo seznamy na zápas list hráče, který není oprávněn hrát;
jsem) Kdo spáchá jakýkoli jiný úkon, který může vykonávat neoprávněný vliv na
průběh a výsledek zápasu.
Článek 2 - odpovědnost
Členové sdružení a kluby jsou zodpovědné za chování své hráče, úředníků, členů,
příznivců a dalších osob vykonávajících funkci na zápas jménem spolku nebo klubu.
Článek 3 – omezení
Stíhání je vyloučen na konci:
) Jeden rok za trestné činy spáchané na hřišti nebo
b) v jeho bezprostřední blízkosti;
c) Dva roky za úplatkářství a korupce
d) Pět let pro všechny ostatní trestné činy.
Z podnětu řízení přeruší omezení.
B. Trestné činy
Článek 4 – principy
Nesportovní chování, porušování zákonů ze hry, stejně jako porušení stanov DCL,
předpisů, rozhodnutí a směrnice jsou potrestán disciplinární opatření.
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Disciplinární opatření je možno proti členských asociací, klubů a jednotlivců za trestné
činy před, během nebo po zápase.
Článek 5 – vyhnání a Akumulovaná varuje
Pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak, hráč poslal mimo hřiště nebo úředníky
vyloučen z technické oblasti je automaticky pozastaven pro další zápas soutěže, v němž
došlo k vyhnání.
Článek 6 – pochybení hráčů
Následující hráč sankce se vztahují na zápasy soutěže:
) Suspenze pro jednu soutěžní zápas nebo za určité období pro:
1. Druhá opatrnost ve stejném zápase,
2. Hrubá hra
3. Opakované protesty proti nebo nedodržení příkazů rozhodčího,
4. Urážející hráče nebo jiné prezentovat na zápase,
5. Nesportovní chování,
6. Provokujících diváků,
7. Když není oprávněna tak učinit;
b) Suspenze pro jednu soutěž shoda nebo po určitou dobu otravovat nebo urážení
jakékoli shoda úředníků;
c) Suspenze pro jedno soutěžní utkání, nebo po určitou dobu pro jednání s zřejmý
úmysl způsobit jakékoliv oficiální zápas nesprávné rozhodnutí nebo podporující
jeho omyl v úsudku a způsobily mu nesprávné rozhodnutí;
d) Suspenze pro jedno soutěžní utkání, nebo po určitou dobu za napadení hráče
nebo ostatní přítomní na zápas;
e) Suspenze pro dva soutěžní zápasy nebo po určitou dobu za vážné napadení;
f) Suspenze pro dva soutěžní zápasy nebo po určitou dobu za napadení jakýkoliv
zápas úředníka.
Je-li zápas zrušen nebo uděluje ve výchozím nastavení, budou stále trestá trestné činy
uvedené výše.
Disciplinární opatření mohou být přijata i v případě rozhodčí neviděl hrubé nesportovní
chování a proto byl schopen přijmout jakékoliv věcné rozhodnutí.
V případě závažných trestných činů pozastavení lze rozšířit o všech soutěžních
kategorií.
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Článek 7 – disciplinární opatření proti člena sdružení a kluby
Následující disciplinární opatření, mohou být uložena proti člena sdružení a kluby
podle článku 31 stanov:
) Upozornění,
b) Důtka,
c) Dobře,
d) Odpočet bodů,
e) Zadávání utkání ve výchozím nastavení,
f) Stažení titulu nebo ocenění
Článek 7 – zadávání utkání ve výchozím nastavení
Každý tým, proti kterému je udělena shoda ve výchozím nastavení se považuje za
ztratili zápas 0-3. Je-li gólový rozdíl roven nebo vyšší než 3, skutečný výsledek zápasu
hrál stánků.
Kde zápasy se hrají dle systému pohár (Knock-out), gólu uděluje ve výchozím nastavení
není počet double.
S výjimkou v případě trestné činy podle článku 1, odstavec 2, písmeno (e) tohoto
nařízení, výchozí výsledek může být udělena proti týmu, který pole nezpůsobylích
hráčů, pouze v případě, že nepřátelský tým soubory protest.
C. Kárná opatření a směrnic
Článek 8 – disciplinární opatření proti osobám
Následující disciplinární opatření, mohou být uložena vůči jednotlivcům podle článku
32 stanov UEFA:
) Upozornění,
b) Důtka,
c) Pokuty,
d) Suspenze pro zadaný počet shod nebo zadaného neurčené období,
e) Suspenze z provádějí funkce pro zadaný počet shod nebo dobu určitou nebo
neurčitou,
f) Zákaz výkonu jakékoliv aktivity týkající se fotbalu,
g) Stažení titulu nebo ocenění.
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Článek 8bis – Suspended sankce
Následující disciplinární sankce může být částečně pozastaveno:
) Suspenze pro jednu nebo více shod nebo zákaz výkonu funkce;
b) Je-li další trestný čin je spáchán během zkušební doby, disciplinární orgán může
nařídit původní sankce mají být provedeny, kromě disciplinárních sankcí za
druhý přestupek.
Článek 9 – propadnutí
Disciplinární orgán může nařídit zabavení peněžité výhody získané z porušení pravidel
a předpisů je DCL.
V případě podezření z porušení předpisů je DCL jakýkoliv orgán pro výkon spravedlnosti
může nařídit zabavení předmětů nebo látek pro účely vyšetřování.
D. Stanovení sankcí
Článek 10 – obecné principy
Disciplinární orgán určí typ a rozsah disciplinární opatření, která mají být uložena podle
objektivní a subjektivní prvky, přičemž vezme v úvahu jak přitěžující a polehčující
okolnosti. S výhradou článku 2 se odstavec 1 tohoto nařízení, mohou neuloží žádné
disciplinární opatření v případech, kdy strana platí nese bez zavinění nebo nedbalosti.
Disciplinární opatření uvedených v článku 6 tohoto nařízení jsou standardní sankce. Za
zvláštních okolností mohou být buď snížena nebo zvýšena.
Je-li strana platí se dopustil více disciplinární delikty, disciplinární orgán hodnotí sankce
podle nejzávažnější trestný čin a zvyšuje podle toho.
Článek 11 – recidivy
Recidivy dochází, pokud disciplinární opatření má být uloženo do tří let od předchozí
činy.
Recidivy se počítá jako přitěžující okolnost.
E. zápasy opuštěné nebo nehrál
Článek 12 – Rozsah disciplinární rozhodnutí přijatá rozhodčí, následné sankce
Disciplinární rozhodnutí rozhodčího na hrací jsou konečná a nemůže být uvažována
DCL disciplinární orgány.
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Právní následky disciplinární rozhodnutí rozhodčí může být přezkoumána disciplinární
orgány v případech, kdy toto rozhodnutí bylo zřejmé chyby, například záměna
totožnosti osoby penalizována.
Ustanovení týkající se protestů platí v případech týkajících se porušení pravidla a
předpisy, rozhodčí.

ČÁST druhá: Disciplinárního řízení
A. Organizace a pravomoci
Článek 13 – orgány pro výkon spravedlnosti
Orgány pro výkon spravedlnosti jsou:
(a) jako disciplinární orgány
1. Ovládací prvek a disciplinární orgán
2. Odvolací orgán
Článek 14 – složení
Kontroly a disciplinární orgán se skládá z předsedy a osmi členů. To volí dva
místopředsedy ze svých řad.
Je oprávněn přijmout rozhodnutí nejméně tři členové jsou přítomny.
Odvolací orgán se skládá z předsedy a osmi členů. To volí jeden místopředseda ze svých
řad.
Zpravidla trvá odvolací orgán rozhodnutí v přítomnosti tří členů. V případě konkrétní
obtíže nebo újmu povahy může předseda rozšířit kvora na pěti soudců.
Článek 15 – samosoudce
Předseda ovládacího prvku a disciplinární orgán nebo jeho kandidát rozhoduje jako
soudce sedí sám v případě, že sankce je omezena na varování, důtku, pokuta až 50
EUR, hráč pozastavení nebo přerušení vykonávat funkci pro až dvě utkání, stejně jako
v naléhavých případech.
Předseda odvolací orgán jeho kandidát může rozhodnout sám za jasné skutkové a
právní okolnosti, v naléhavých případech a na základě společné žádosti smluvních
stran.
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Článek 16 – nezávislost
Disciplinární orgány jsou nezávislost. Jejich členové jsou vázány výhradně je DCL
pravidla a předpisy, pomocné zákonem definované v části Úvod 4 tohoto nařízení a
jejich svědomí.
Článek 17 – zdržení se hlasování
Členem disciplinárního orgánu musí přerušit, pokud on sám, jeho sdružení nebo klubu,
patřící do tohoto sdružení se přímo týká. V případě pochybnosti nebo námitky
rozhodne předseda nebo jeho kandidát.
Článek 18 – kompetence
Kontroly a disciplinární orgán zpracovává disciplinární případy vyplývající ze stanov a
rozhodnutí DCL, které nespadají do působnosti jiného orgánu nebo výboru. To
rozhoduje o způsobilosti hrát.
Odvolací orgán je pravomoc odvoláními proti rozhodnutím kontrolního vzorku a
disciplinární orgán podle článku 28 tohoto nařízení.
B. Strany
Článek 19 – strany
Strany zahrnují:
) DCL
b) Obviněného nebo osoba/subjekt přímo dotčeným
c) Osoba/subjekt právo na protest a soupeře k protestu.
Přímo dotčené jednotlivce/tělo je jedinec/orgán, na kterého disciplinární opatření mají
přímé důsledky.
Článek 20 – jazyky
V písemné i mezinárodní znamení komunikace řízení strany používají jazyky angličtina
nebo mezinárodní znamení komunikace.
C. Obecná ustanovení
Článek 21 – zastoupení
Členové sdružení, klubů, hráčů a úředníci mohou být zastoupeny.
Zástupci musí prokázat jejich úřadu podepsanou plnou moc.
Disciplinární orgán rozhodne o otázkách zastoupení.
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D. Řízení a řízení disciplinární orgán
Článek 22 – řízení z podnětu
Z podnětu řízení je oznámeno písemně zúčastněným stranám, zejména:
) Podle oficiální zprávy,
b) Pokud podal protest
c) Pro nahlášené porušení je DCL zákony, nařízení a rozhodnutí,
d) Na žádost předsedy DCL.
Řízení je zahájené proti jednotlivcům, disciplinární orgán upozorní členské asociace
nebo klub, kteří jsou povinni informovat pojištěnci osobně. Oznámení není nutné pro
vyhoštění z oblasti hry.
Článek 23 – prohlášení o protestu
Členské asociace a jejich klubu mají nárok na protest. Strana protestovala proti a
disciplinární orgán mají postavení.
Protest musí dosáhnout kontroly a disciplinární orgán písemně, s uvedením důvodů,
do 24 hodin od zápasu.
Tato 24 hodinový časový limit nelze rozšířit. V zájmu hladkého fungování soutěže,
odpovídající pravidla hospodářské soutěže mohou zkrátit termín protestní
odpovídajícím způsobem.
Článek 24 – důvody pro protest
Protest je přímo proti platnosti výsledku porovnání. Je založena na způsobilost hráče
hrát, rozhodující porušení předpisů rozhodčího nebo jiné významné události ovlivňující
výsledek zápasu.
Protesty, týkající se stavu hrací se předkládají rozhodčí písemně příslušným úředníkem
před zápasem. Je-li stát hrací sporná v průběhu zápasu, kapitán týmu musí informovat
rozhodčí, stejně jako kapitán týmu soupeře, orálně bez odkladu.
Protesty nelze podat proti věcné rozhodnutí rozhodčí.
Protest proti upozornění nebo vyhoštění z hrací po dvou varuje je přípustná pouze v
případě, rozhodčí chyba byla omylem totožnost hráče.
Článek 25 – upřesnění, jednání
Jako pravidlo kontroly a disciplinární orgán objasňuje fakta případů souhrnným
způsobem, na základě oficiálních zpráv. Dokáže vyvolat další důkazy, za předpokladu,
že učiníte tak neodkládá řízení.
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Výjimečně tělo může slyšet obviněného.
Tělo může poradit a rozhodnout prostřednictvím videokonference nebo jiné podobné
metody.
Článek 26 – rozhodnutí
Kontroly a disciplinární orgán rozhoduje o:
) Zastavení řízení,
b) Osvobozujícím rozsudku,
c) Odsouzení,
d) Propuštění nebo přijetí protestů.
Dotčené osoby jsou upozorněni na rozhodnutí disciplinárního orgánu v písemné
formě. Disciplinární řízení proti osobám sděleno pouze na člena sdružení nebo klub.
Je-li opatření jsou výrazné podle článků 7 a 8 tohoto nařízení, oznámení obsahuje
stručné shrnutí důvodů, stejně jako verdikt a oznámení o právo na odvolání. Oznámení
je vydán emailem nebo faxem.
E. Odvolací orgán řízení
Článek 27 – odvolání
Odvolací orgán se zabývá odvolání podané proti rozhodnutí kontrolního vzorku a
disciplinární orgán.
Článek 28 – k přípustnosti
Odvolání proti rozhodnutí, které kontrolu a disciplinární orgán jsou přípustné, s
výjimkou u:
) a varování,
b) a důtku,
c) Odpovídat, zastavení nebo pozastavení výkonu funkce na jedno soutěžní utkání.
Pokud ovládací prvek a disciplinární opatření, je odvolání přípustné, je-li jedno z
opatření překračuje výše uvedených výjimek. V tomto případě odvolací orgán zkoumá
celkové míry. Článek 29 – možnost odvolání
Přímo dotčené strany a DCL pravomoc odvolat.
Pokud hráč, se týká úředníka nebo člena sdružení nebo klubu, jeho člen sdružení či
klubu sám nemůže podat odvolání, ale mohou tak učinit pouze s jeho písemným
souhlasem.
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Článek 30 – termíny/poplatek
Odvolání musí být lodge s administrativou DCL písemně k rukám odvolací orgán, do tří
dnů od odeslání napadeného rozhodnutí. Musí být doloženo písemně do dalších šest
dnů odvolání přijetí potvrzení.
Nejsou-li tyto lhůty dodrženy, předseda rozhodne nevstupovat do odvolání. Nelze
prodloužit lhůty stanovené v odstavci 1 výše.
V naléhavých případech může předseda zkrátit termín pro předložení důvodů pro
odvolání.
Článek 31 – obsah písemností
Podání odvolání obsahovat:
) Právní žádost,
b) An vylíčení skutečností,
c) Důkazy,
d) Právní závěry.
Článek 32 – odpověď na odvolání / Cross odvolání
Předseda oznámí podala odvolání. Odpovědi k odvolání musí být předloženy ve lhůtě
stanovené jeho předsedou, který nemůže být rozšířen.
Odpověď na odvolání může zahrnovat prohlášení o opravném prostředku. Procesní řád
odvolání platí na vedlejší kasační opravný prostředek.
Předseda stanoví lhůtu, kdy odvolatel musí odpovědět na crossappeal. Tuto lhůtu
nelze prodloužit.
Vedlejší kasační opravný prostředek je zrušen, je-li opravný prostředek je stažen nebo
prohlášena za nepřípustnou.
Článek 33 – jednovaječná požadavky
Je-li žádost stran jsou identické, odvolací orgán v souladu s žádosti, za předpokladu, že
není zjevně nevhodné.
Článek 34 – účast stran
Předseda stanoví datum jednání bez odkladu.
Strany zúčastnit jednání až verdikt je diskutována. Předseda může, na základě
odůvodněné žádosti, vydání strana z účasti.
V nepřítomnosti jedné ze stran odvolací orgán rovněž držet jednání a rozhodnutí.
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Článek 35 – důkazy
Předseda má důkazy o relevantních skutečností.
Důkazy se skládá:
) Oficiální zprávy,
b) Řízení a disciplinární záznamy,
c) Výslech svědků,
d) Vyšetření stran,
e) Podrobné prohlídce
Odvolací orgán může přivolat další důkazy.
Předseda rozhoduje v přípravném řízení o výslechu svědků.
Článek 36 – svědci
Všechny osoby, které podléhají pravomoci DCL jsou povinni vyhovět předvolání jako
svědka.
Správní sankce může být uložena někdo neuposlechnutí předvolání.
Článek 37-slyšení
Odvolání se zabývá formě slyšení.
Každá strana v právo hájit svůj případ dvakrát. Předseda rozhoduje o pořadí
písemnostech.
Je-li první strana hájit vzdává svého práva odvolávat na podruhé, dovolávání se proces
je ukončen.
Pokud odvolací řízení se řídí podle samosoudcem, může předseda upustit od slyšení.
Článek 38-jednání
Odvolací orgán projednává za zavřenými dveřmi.
Článek 39-rozhodnutí
V rámci odvolání odvolací orgán zkoumá případ věcně i právně.
Rozhodnutí potvrzuje, mění nebo výtahy napadeného rozhodnutí.
Pokud obžalovaný je jedinou stranou podali odvolání nebo disciplinární orgán odvolání
ve prospěch obžalovaného, nemůže být zvýšen trest.
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Je-li nové disciplinární přestupky přijít na světlo, zatímco probíhá odvolací řízení,
mohou být soudci v rámci téhož řízení.
Článek 40-oznámení rozhodnutí
Předseda oznámí strany rozhodnutí ústně a stručné odůvodnění. Následně se vydává
v písemné podobě.
Ve zvláštních případech může být přečten rozsudek později v písemné podobě.
Článek 41 – odkaz zpět na ovládací prvek a disciplinární orgán
V případě základních zmatečný, odvolací orgán může zrušit rozhodnutí a vrátil věc zpět
na ovládací prvek a disciplinární orgán pro přehodnocení.

ČÁST třetí: prosazování
A. Obecná ustanovení
Článek 42-kompetence
DCL administrativa má pravomoc vynutit rozhodnutí disciplinárních orgánů.
Může nařídit člen spojené příslušné k výkonu rozhodnutí.
Disciplinární orgán dotyčného může napravit chyby ve výpočtu nebo jiné zjevné chyby
v jakékoli době.
Článek 43 – vykonatelnost
Kárná opatření a směrnic jsou vykonatelné okamžitě, kromě těch, které finanční
povahy.
Článek 44 – obyčejné prosazování suspenzí
Suspenze se podávají v téže soutěži, pokud se vztahují na všechny zápasy domácí ligy.
Tým manažer/trenér, který je pozastaven od výkonu jeho funkce mohou následovat
zápas, pro které je pozastaveno z ochozů pouze. On není povolena v šatně, tunelu
nebo technické oblasti, před a během zápasu, ani je mu dovoleno získat kontakt se
svým týmem.
Závěsy na hráč/autobusy platí pro obě jeho kapacitu, jako hráč i jako trenér.
B. Zvláštní ustanovení
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Článek 45 – uznání sankcí jiných orgánů
Sankce uvalené členské asociace může prodloužit na DCL konkurence na žádost
příslušného, zejména v případech závažných trestných činů spáchaných v rámci jejich
jurisdikce členských sdružení.
Žádosti musí být předloženy písemně do DCL a doprovázet všechny dokumentace se
vztahuje k případu.
Rozšíření bude strouhané, když rozhodnutí, na nichž se žádost zakládá v souladu s
obecnými zásadami práva a předpisů si DCL.
Verze 06Čt červenec 2015
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