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DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

Disciplinární provinění 

 

Článek 1  

Předmětem disciplinárního řízení jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných ve Slezské 
hokejové lize (dále „SHL“) porušením Pravidel, řádů a směrnic SHL, porušením obecně závazných 
předpisů v souvislosti s činností v ledním hokeji a přestupky proti fair play a morálce sportovce. 
Předmětem disciplinárního řízení jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v 
průběhu a po skončení utkání a na akcích pořádaných orgány SHL. 
 

Druhy disciplinárních trestů 

 

Článek 2  

Jednotlivcům (Hráčům, Rozhodčím, Funkcionářům) je možno uložit tyto tresty:  
a) napomenutí, 
b) finanční pokutu, 
c) zastavení činnosti, 
d) vyloučení z účasti v SHL 
 

Článek 3  

Týmům (kolektivům) je možno uložit tyto tresty:  
a) napomenutí, 
b) finanční pokutu, 
c) zastavení činnosti, 
d) vyloučení ze soutěže nebo soutěží pořádaných SHL. 
 

Článek 4  

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo týmu, jestliže od posledního jeho disciplinárního trestu 
uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční 
pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba 
od skončení zkušební doby.  
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Článek 5  

1. Finanční pokutu může disciplinární komise (dále také jako „DK“) uložit jednotlivci nebo týmu:  
a) jednotlivci do výše 2 000 Kč,  
b) týmu do výše 10 000 Kč.  
2. Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem.  
 

Článek 6  

1. Zastavení činnosti (dále také jako „ZČ“) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu.  
2. Trest zastavení činnosti je možno uložit jako:  
a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu; termínovaný trest ZČ se vztahuje na celé 
období a všechna utkání hraná v době trestu včetně dne začátku a konce trestu; termínovaný trest 
je možno uložit na celkovou dobu maximálně 12 měsíců; Funkcionáři není v době trestu zastavení 
činnosti dovoleno být přítomen na hráčské lavici týmu ani vykonávat jakoukoliv jinou činnost v 
utkáních soutěží SHL,  
b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání; specifikovaný trest ZČ se vztahuje na 
utkání uvedená v rozhodnutí; specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou délku 12 měsíců; 
Funkcionáři není v utkáních uvedených v rozhodnutí dovoleno být přítomen na hráčské lavici týmu 
ani vykonávat jakoukoliv jinou činnost,  
 

Článek 7  

Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle Pravidel SHL za následek zákaz 
startu v dalším utkání, tj. osobním trestem do konce utkání („OK“) nebo trestem ve hře („TH“), má 
uložením trestu automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou DK. Tato doba 
se započítává do délky trestu.  
 

Článek 8  

Vyloučení ze soutěže je možno uložit jednotlivci i týmu.  
 

Článek 9  

1. Vyloučení z činnosti v SHL má za následek vyloučení ze všech činností v SHL.   
2. Trest vyloučení z činnosti není možné uložit členům Řídících subjektů soutěže. Členům Řídicích 
subjektů soutěže může být pozastavena pouze herní činnost a přítomnost na střídačce mužstva 
jako funkcionáře během zápasu. 
 
  



 

 

Disciplinární řad SHL V1.01 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: 6.10.2018 
 

Stránka 3 z 12  Slezská hokejová liga, z.s., IČO: 06493751 

 

Článek 10  

Trest zastavení činnosti nelze odložit.  
 

Disciplinární orgány  

 

Článek 11  

Disciplinárními orgány jsou:  
a) disciplinární komise, 
b) vedení ligy.  
 

Článek 12  

Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo mimo utkání projedná DK.  
 

Postup v disciplinárním jednání  

 

Článek 13  

Disciplinární jednání v konkrétní věci je DK povinna zahájit na základě:  
a) sportovně-technických dokladů (zápisu o utkání, zprávy o utkání apod.),  
b) dokladů a podnětů státní správy a samosprávy,  
c) dokladů a podnětů vedení ligy. 
 

Článek 14  

Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě:  
a) písemného nebo ústního podnětu jednotlivce, týmu nebo organizace,  
b) návrhu člena disciplinární komise.  
 

Článek 15  

Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší 
než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem proti soutěžnímu 
řádu SHL nebo ve smyslu obecně závazných předpisů.  
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Článek 16  

1. Disciplinární komise je povinna náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu účelu je 
oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska 
jednotlivců nebo týmů, případně si opatřit jiný důkazový materiál. Při projednávání disciplinární 
komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. K předcházejícím trestům uloženým 
disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující okolnosti pohlížet, jestliže od nich uběhla doba 
delší jak 2 roky.  
2. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, 
u ostatních trestů doba od jejich skončení.  
3. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezóně vyšším 
trestem nebo vyššími tresty, tj. větší trest (dále také jako „VT“), osobní trest (dále také jako „OT“), 
osobní trest do konce utkání (dále také jako „OK“) a trest ve hře (dále také jako „TH“), přihlédne se 
k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti.  
4. Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za nejtěžší provinění s 
přihlédnutím k ostatním proviněním jako k přitěžujícím okolnostem.  
 

Článek 17  

1. Jednotlivci nebo zástupci týmu, který se dopustil provinění, bude dána možnost zúčastnit se 
jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem, pouze pokud o to požádá 
elektronicky na email soutěže nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne po provinění.  
2. Dle své úvahy má DK právo přizvat si na své jednání zúčastněné osoby.  
3. Provinění Rozhodčích DK projedná za účasti vedoucího komise Rozhodčích.  
4. Řešení disciplinárních případů bude řešit celá DK. 
 

Článek 18  

Vedení ligy může stanovit povinnost účasti jednotlivců, kteří se provinili, na jednání disciplinární 
komise bez písemného pozvání.  
 

Článek 19  

V případě uložení trestu ve hře (dále také jako „TH“) má tým právo předložit stanovisko s návrhem 
trestu, a to nejpozději první pracovní den po sehrání předmětného utkání.  
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Článek 20  

1. Po objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární komise o druhu a výši trestu, tím 
je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno.  
2. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, disciplinární jednání se 
zastaví.  
3. Zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na základě 
rozhodnutí Vedení ligy.  
4. DK může také upustit od potrestání, pokud považuje trest uložený v utkání za dostatečný.  
5. U uloženého TH musí být uložen trest zastavení činnosti na minimálně jedno nejbližší utkání.  
 

Článek 21  

1. Rozhodnutí DK se vyhotoví písemně a musí obsahovat:  
a) označení potrestaného týmu nebo jednotlivce,  
b) druh a výši trestu,  
c) provinění, za které je trest uložen,  
d) způsob úhrady finanční pokuty, je-li uložena,  
e) poučení o možnosti odvolání,  
f) podpis.  
2. Rozhodnutí musí být odesláno elektronickou poštou do 5 pracovních dnů od skončení 
disciplinárního jednání vedoucímu příslušného týmu, jehož tým, hráč, funkcionář, člen apod. byl 
potrestán.  
3. Vedoucí příslušného týmu je povinen neprodleně potrestaný tým nebo potrestaného jednotlivce 
s rozhodnutím seznámit.  
4. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání Rozhodčího se Rozhodčímu zasílá elektronickou 
poštou vedoucímu KR, který je povinen Rozhodčího s rozhodnutím seznámit.  
 

Evidence trestů 

 

Článek 22  

V soutěži SHL se evidují všechny tresty.  
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OPRAVNÉ ŘÍZENÍ 

Protesty  

 

Článek 23  

Proti porušování regulérnosti soutěže porušením Stanov, řádů, pravidel a směrnic SHL může tým 
podat protest.  
 

Článek 24  

1. Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat Vedení ligy.  
2. Protest je nutno odeslat na email soutěže, nejpozději třetí pracovní den po utkání. Tým ve stejné 
lhůtě odešle kopii emailu protestu straně, proti které se protest podává.  
 

Článek 25  

Protest musí obsahovat:  
a) název podávajícího týmu,  
b) stranu, proti které se protest podává,  
c) označení důvodu protestu, vylíčení případu, označení důkazů a svědků,  
d) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá. 
 

Článek 26  

Strana, proti které se protest podává, je povinna zaslat své vyjádření k protestu nejpozději třetí 
pracovní den od obdržení kopie protestu. Neučiní-li tak, je možné protest projednat bez jejího 
vyjádřeni.  
 

Článek 27  

Protest projednává Vedení ligy či jeho příslušná komise nebo činovník.  
 

Článek 28  

Protest proti technickým chybám Rozhodčího nebo Rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek 
dosažený na hřišti.  
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Článek 29  

Protest lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání.  
 

Článek 30  

Protest nesplňující příslušná ustanovení disciplinárního řádu nebude projednán.  
 

Článek 31  

Orgán projednávající protest učiní závěr, zda je protest oprávněný či nikoliv. Při oprávněnosti 
protestu současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu týmu 
sdělí elektronickou poštou do 14 dnů od projednání.  
 

Odvolání  

 

Článek 32  

Jednotlivec nebo tým (dále také jako „Navrhovatel“), vůči němuž bylo ze strany SHL vedeno řízení, 
může podat odvolání proti rozhodnutí komise soutěže (dále také jako „Rozhodnutí“) k Vedení ligy.  
 

Článek 33  

Odvolání je nutno poslat na email soutěže nejpozději do 15 dnů oznámení Rozhodnutí. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání.  
 

Článek 34  

Odvolání musí obsahovat:  
a) jméno nebo název Navrhovatele,  
b) označení Rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává,  
c) označení důvodu odvolání,  
d) konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá,  
e) je-li Navrhovatelem právnická osoba, jméno, příjmení, funkci a podpis statutárního zástupce 
oprávněného zastupovat Navrhovatele, je-li Navrhovatelem fyzická osoba, její jméno, příjmení a 
podpis.  
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Článek 35  

1. Vedení ligy projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení. Vedení ligy 
přezkoumá Rozhodnutí a postup komise, která ho přijala. V případě potřeby uskuteční vlastní 
šetření.  
2. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání odvolání.  
3. Vedení ligy odvolání zamítne, pokud je podáno pozdě nebo pokud neobsahuje všechny 
náležitosti podle disciplinárního řádu.  
 

Článek 36  

1. Vedení ligy potvrdí Rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a správné.  
2. Vedení ligy Rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je v rozporu s všeobecně 
závaznými předpisy, sportovně-technickými předpisy nebo jinými předpisy, případně v rozporu s 
všeobecnou morálkou.  
3. Vedení ligy je oprávněno vrátit věc k novému projednání příslušné komisi, která Rozhodnutí 
přijala.  
4. Vedení ligy je oprávněno zrušit rozhodnutí příslušné komise, která Rozhodnutí přijala.  
 

Článek 37  

Rozhodnutí Vedení ligy o odvolání je konečné.  
 

Článek 38  

Vyrozumění o rozhodnutí Vedení ligy o odvolání musí být vyhotoveno elektronický a bude zasláno 
Navrhovateli po jednání elektronickou poštou, nejpozději však do 5 pracovních dnů.  
 

Článek 39  

1. Vedení ligy může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv Rozhodnutí jím ustavené komise.  
2. Vedení ligy provede vlastní šetření, zkoumá, zda bylo Rozhodnutí učiněno v souladu se 
Stanovami, pravidly a řády SHL, jeho předpisy a směrnicemi. K projednání si může vyžádat 
stanovisko komise, která zkoumané Rozhodnutí vydala.  
3. Při přezkoumání Rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.  
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Disciplinární provinění a výše trestů 

 

Jednotlivci 

Přestupek 

Trest pro 

Druh a výše trestu   
(N – napomenutí, FP – finanční pokuta,   
ZČ – zastavení činnosti,   
VČ – vyloučení z činnosti v SHL)  

H
rá

če
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čí
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d
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ta
 

v lehčích případech 
v závažnějších 
případech 

1. Přestupky proti registračnímu a 
přestupnímu řádu, např. hlášení pře-
stupu nebo hostování do více Klubů, 
nedodržování ustanovení řádu, úmyslné 
uvádění nesprávných údajů, zásah do 
cizích práv. 

* *   
N, FP, ZČ až na 5 utkání 
nebo až na 1 měsíc 

FP, ZČ až na 10 utkání nebo 
2-12 měsíců, VČ 

2. Neoprávněný start Hráče 

a) start za družstvo jiného Klubu bez 
povolení hostování (přestupu) 

*     
FP, ZČ až na 8 utkání nebo 
až na 2 měsíce 

FP, ZČ na 1-6 měsíců, VČ 

b) překročení ustanovení SDŘ, např. o 
počtu odehraných utkání 
apod.  

*     
N, FP, ZČ až na 3 utkání 
nebo až na 1 měsíc 

FP, ZČ na 1-3 měsíců 

  *   N, FP, ZČ až na 1 měsíc FP, ZČ na 1-3 měsíců 

c) start na cizí registrační průkaz a start v 
době zastavení činnosti nebo porušení 
registračního řádu.  

*     
FP, ZČ až na 8 utkání nebo 
až na 2 měsíce  

FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ 

3. Nesportovní chování, např. provoko-
vání, pokřikování, neoprávněné protes-
tování,  
zesměšňování, plivání, sprosté posuňky, 
vyhrožování.   

* * * 
FP, ZČ až na 8 utkání nebo 
až na 2 měsíce  

FP, ZČ na 1-3 měsíců, VČ 

4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení, např. vulgární výrazy, výrazy mající charakter osobního hanobení 

a) Hráčů  
* *   

N, FP, ZČ až na 8 utkání 
nebo až na 2 měsíce 

FP, ZČ na 1-6 měsíců, VČ 

    * N, FP, ZČ až na 2 měsíce FP, ZČ na 1-6 měsíců, VČ 

b) Rozhodčích a zástupců Řídícího orgá-
nu soutěže  * *   N, FP, ZČ až na 6 měsíců  FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ 

    * ZČ až na 12 měsíců  FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ 

c) jiných funkcionářů a osob. 
* * * 

N, FP, ZČ až na 8 utkání 
nebo až na 2 měsíce 

FP, ZČ na 1-6 měsíců, VČ 
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Přestupek 

Trest pro 
Druh a výše trestu  (N – napomenutí, FP – finanční poku-
ta,  ZČ – zastavení činnosti,  VČ – vyloučení z činnosti v 
ledním hokeji)  

H
rá

če
 

Fu
n

kc
io

n
ář

e
 

R
o

zh
o

d
čí

h
o

 

d
el

e
gá

ta
 

v lehčích případech 
v závažnějších 
případech 

5. Fyzické napadení, např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí apod., rány pěstí,  chvaty, kopnutí, pokus 
o zranění, úmyslné zranění Hráče, funkcionáře, Rozhodčího, diváka apod.  

a) vyhrožování fyzickým napadením 
*     

FP, ZČ až na 6 utkání nebo 
až na 2 měsíce  

FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

  *   FP, ZČ až na 2 měsíce  FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

    * FP, ZČ na 1-2 měsíce  FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

b) pokus o fyzické napadení  
*     

FP, ZČ až na 9 utkání nebo 
až na 3 měsíce 

FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

  *   FP, ZČ až na 3 měsíce FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

    * FP, ZČ na 1-3 měsíce  FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ  

c) fyzické napadení bez zranění  
*     

FP, ZČ až na 20 utkání nebo 
až na 9 měsíců 

FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

  *   FP, ZČ na 3-9 měsíců FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

    * FP, ZČ na 3-12 měsíců  FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

d) fyzické napadení se zraněním. 
*     

FP, ZČ až na 25 utkání nebo 
až na 12 měsíců 

FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

  *   FP, ZČ na 3-12 měsíců FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

    * FP, ZČ na 3-18 měsíců  FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

6. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště  

a) bez následku předčasného ukončení 
utkání 

  *   
N, FP, ZČ až na 3 utkání 
nebo až na 2 měsíce  

FP, ZČ na 1-6 utkání 

b) s následkem předčasného ukončení 
utkání 

  *   
FP, ZČ na 3-6 utkání nebo 
na 1-3 měsíce 

FP, ZČ na 3-12 měsíců  

7. Přestupky Rozhodčích proti řádům a 
směrnicím, např. nedodržení povinností, 
pozdní příchod (příjezd) na utkání, 
chybný postup nebo zanedbání při 
kontrole náležitostí, kontrole totožnosti 
Hráčů, nesprávnosti při vyúčtování.  

    * N, FP, ZČ až na 2 měsíce FP, ZČ na 1-12 měsíců  

8. Přestupky Trenérů a jiných funkcio-
nářů proti řádům, např. nedodržení 
povinností, neoprávněný vstup na ledo-
vou plochu, na trestnou lavici, na hráč-
skou lavici nebo do šatny soupeře, do 
šatny Rozhodčích. 

  *   
N, FP, ZČ až na 6 utkání 
nebo až na 2 měsíce  

FP, ZČ na 1-12 měsíců 
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Přestupek 

Trest pro 

Druh a výše trestu   
(N – napomenutí, FP – finanční pokuta,   
ZČ – zastavení činnosti,   
VČ – vyloučení z činnosti v ledním hokeji)  

H
rá

če
 

Fu
n
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ář
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d
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gá

ta
 

v lehčích případech 
v závažnějších 
případech 

9. Narušení regulérnosti soutěže, např. 
úmyslné ovlivňování výsledku, saboto-
vání hry, přijetí, předání, příslib nebo 
pokus o předání peněz nebo jiných 
výhod za účelem ovlivnění výsledku 
utkání, nečestné rozhodování Rozhodčí-
ho, sázka na výsledek utkání, jehož se 
účastní, nehlášení pokusu o ovlivňování 
výsledku.  

* * * ZČ až na 6 měsíců  FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

10. Uvádění nesprávných výsledků, 
např. falšování nebo pozměňování 
sportovně technických písemností, 
průkazů, uvádění chybných údajů, neu-
vedení důležitých událostí nebo okol-
ností ve sportovně technických písem-
nostech.   

* * * N, FP, ZČ až na 6 měsíců FP, ZČ na 6-12 měsíců, VČ  

11. Maření činnosti nebo rozhodnutí 
Řídícího orgánu soutěže, např. nedosta-
vení se k jednání, start Hráče v době ZČ, 
nerespektování rozhodnutí disciplinární 
nebo jiné komise.  

* * * N, FP, ZČ až na 6 měsíců FP, ZČ na 3-12 měsíců, VČ 

12. Jiná provinění.  * * * N, FP, ZČ až na 6 měsíců  FP, ZČ až na 12 měsíců, VČ  
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Kolektivy 

Přestupek 

Druh a výše trestu   
(N – napomenutí, FP – finanční pokuta,   
ZČ – zastavení činnosti,   
VS – vyloučení ze soutěže)  

v lehčích případech v závažnějších případech 

1. Výtržnosti a fyzické napadení, např. fyzické napadení Hráčů, funkcionářů, Rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávně-
ných osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavice, do šaten, ničení majetku v prostorách hřiště, stadionu nebo okolí 

a) pokud nedošlo ke zranění a škodám N, FP do 40 %  FP do 60 % 

b) pokud došlo ke zranění nebo škodám  FP do 60 % FP do 80 % 

2. Nedostavení se k utkání. N, FP do 50 %  
FP do 80 %,  
ZČ až na 2 utkání, VS  

3. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště  

a) bez následků předčasného ukončení utkání  N, FP do 50 % 
FP do 80 %,  
ZČ až na 2 utkání  

b) s následkem předčasného ukončení utkání.  
FP do 50 %,   
ZČ až na 2 utkání  

FP do 80 %,  
ZČ až na 2 utkání, VS 

4. Narušení regulérnosti soutěže, např. 
úmyslné ovlivňování výsledku, nenastoupení 
k utkání, sabotování hry, přijetí, předání, 
příslib nebo pokus o předání peněz nebo 
jiných výhod za účelem ovlivnění výsledku 
utkání, sázka na výsledek utkání, nehlášení 
pokusu o ovlivňování výsledku. 

FP do 50 %,  
ZČ až na 3 utkání, VS 

FP do 100 %,   
ZČ až na 5 utkání, VS  

5. Maření činnosti nebo rozhodnutí Řídícího 
orgánu soutěže, např. nedodržení nařízení 
nebo rozpisu soutěže, start v době zastavení 
činnosti, nerespektování rozhodnutí discipli-
nární nebo jiné komise.   

N, FP do 50 % 
FP do 100 %,  
ZČ až na 3 utkání, VS 

6. Neoprávněný start Hráče 

a) start za družstvo jiného Klubu bez povolení 
hostování (přestupu). 

N, FP do 50 %  
FP do 100 %,  
ZČ až na 2 utkání, VS  

b) překročení ustanovení SDŘ, např. o počtu 
odehraných utkání apod.  

N, FP do 50 %  
FP do 100 %,  
ZČ až na 2 utkání, VS  

c) start na cizí registrační průkaz a start v 
době zastavení činnosti nebo porušení regis-
tračního řádu.  

FP do 80 %,  
ZČ až na 3 utkání  

FP do 100 %,  
ZČ až na 5 utkání, VS 

7. Jiná provinění.  
N, FP do 80 %,   
ZČ až na 3 utkání 

FP do 100 %,   
ZČ až na 5 utkání 

Poznámka:  U finanční pokuty je uváděná výše v procentech, za 100 % se považuje nejvyšší možná výše, 
kterou může disciplinární komise kolektivu uložit. 


