
 

Směrnice „Standardní postupy při rozhodování Komise soutěží“ 

1. Vztah komise soutěží a sekretariátu soutěží 

Obecná pravidla 
Komise soutěží (dále jen KS) navrhuje úpravy legislativních řádů a dalších předpisů. 

KS nastavuje principy v jednotlivých typech rozhodnutí. 

KS nastaví rozdělení žádostí a případů, o nichž bude rozhodovat sekretariát soutěží, a o kterých musí rozhodnout 

komise. 

Sekretariát soutěží pak v určených případech dle daných principů postupuje. 

V případě, že se objeví žádost, či případ, u něhož není princip nastaven, je prvotní rozhodnutí opět na KS, které 

sekretariát soutěží předá veškeré dokumenty. 

Prvotní rozhodnutí KS je pak bráno jako precedent a je dle něho postupováno v následujících obdobných případech. 

2. Jednotlivé úrovně rozhodování KS 

Stupeň 1 - KS: 
 navrhuje úpravy legislativních předpisů, 

 nastavuje principy rozhodování, 

 rozhoduje o neobvyklých žádostech, 

 rozhoduje o výši pokuty při závažných proviněních – zvláště závažné neplnění povinností pořadatelů a účastníků 

soutěží – kontumace utkání v nejvyšších celostátních soutěžích; odstoupení ze soutěže, 

 rozhoduje o vyloučení družstva ze soutěže, 

 rozhoduje o změnách v termínové listině soutěží, které mají dopad na většinu účastníků soutěže, 

 navrhuje úpravy rozpočtu v oblasti celostátních soutěží. 

Stupeň 2 – sekretariát soutěží: 
 vyřizuje žádosti o změny termínu, které nemají dopad na většinu účastníků soutěže, 

 vyřizuje žádosti o změnu pořadatelství, 

 rozhoduje o odložení utkání, 

 kontroluje průběh soutěží, zpracování výsledků, pořadatelskou činnost a dodržování předpisů a reglementů soutěží, 

 uděluje pořádkové pokuty za ne zvláště závažné neplnění povinností pořadatelů a účastníků soutěží, 

 ve spolupráci s Komisí rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) a regionálními složkami zodpovídá za sankcionování 

prohřešků vůči povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí, 

 ve spolupráci s Komisí vzdělávání a talentované mládeže (dále jen KVM) a regionálními složkami zodpovídá za 

sankcionování prohřešků vůči povinnosti oddílu zajistit u družstev působení trenéra s patřičnou licencí, 

 ve spolupráci s  regionálními složkami zodpovídá za sankcionování prohřešků vůči povinnosti oddílu mít vyškolené 

vedoucí družstva a mít mládežnická družstva, 

 vyhlašuje kontumační výsledky v celostátních soutěžích, mimo nejvyšší celostátní soutěže, 

 rozhoduje o konečném pořadí družstev v tabulce, 

 rozhoduje o sestupujících a postupujících, 

 rozhoduje o dodatečných postupech a doplněních soutěží, 

 zajišťuje informovanost družstev o ligových a pohárových soutěžích, 

 zajišťuje slavnostní vyhlášení a ocenění v celostátních soutěžích, 

 schvaluje seznam hal a přiřazuje jednotlivým halám příslušnou kategorii, 

 připravuje podklady pro rozpočet v oblasti celostátních soutěží. 

 stanovuje náhradní termín utkání, v případě, kdy se na něm družstva nedohodnou. 

3. Typy rozhodnutí KS 
Rozhodnutí o změně v rozpisu utkání. 

Rozhodnutí o změně termínu. 

Rozhodnutí o změně pořadatelství. 

Rozhodnutí o odložení utkání. 

Udělení pořádkové pokuty. 

Vyhlášení kontumačního výsledku. 

Vyloučení družstva ze soutěže. 

Rozhodnutí o žádosti (např. povolení sukýnek, povolení desetinného čísla, výjimky v místě konání apod.). 

Stanovení náhradního termínu utkání. 



 

4. Postupy u jednotlivých typů rozhodnutí 

Rozhodnutí o změně v rozpisu utkání 
 Rozhodnutí činí sekretariát soutěží, a to pouze ve výjimečných případech. Důvody mohou být mediální (TV utkání) či 

reprezentační (změny v programu reprezentace) případně jiné. 

 Subjekty jsou jménem KS okamžitě informovány prostřednictvím sekretariátu soutěží. Změny jsou zveřejněny na 

www.ceskyflorbal.cz. 

Rozhodnutí o změně termínu 
 Rozhodnutí činí povětšinou sekretariát soutěží. 

 Odůvodněnou žádost podává pořádající oddíl, a pokud nepředloží dohodu účastníků, musí ji doložit potvrzením 

provozovatele haly o tom, že měl termín zajištěný a provozovatel pronájem vypověděl či změnil. 

 Pokud oddíl uvedené dokumenty nedodá, je mu uložena pořádková pokuta v souladu se Soutěžním řádem. 

 Všechny zúčastněné oddíly musí se změnou termínu souhlasit. Pokud se oddíl k žádosti o změnu termínu do týdne 

po podání nevyjádří, bere se, že se změnou souhlasí. 

 Pokud oddíl se změnou nesouhlasí, musí se dohodnout se soupeři na náhradním termínu konání svých utkání. 

Utkání se dohrává na náklady oddílu, který se změnou nesouhlasil. 

Rozhodnutí o změně pořadatelství 
 Rozhodnutí činí povětšinou sekretariát soutěží. 

 Odůvodněnou dohodu podávají oddíly, jichž se změna týká. 

Rozhodnutí o odložení utkání 
 Rozhodnutí činí povětšinou sekretariát soutěží. 

 V případě, že se jedná o nejvyšší celostátní soutěž, rozhoduje KS. 

 V případě, že se jedná o Superligu, vyjadřuje se k žádosti i Komise elitního florbalu a medializace. 

 Odůvodněnou žádost podává pořádající oddíl. Případně se jedná o odložená utkání neodehraná zásahem vyšší 

moci. 

 Sekretariát soutěží se snaží minimalizovat počet těchto žádostí, které jsou ze své podstaty jednostranné a žádají KS 

o nařízení „na sílu“ bez ohledu na přání druhého družstva. 

 Rozhodnutí obsahuje ustanovení, do kdy se družstva musí dohodnout na novém termínu. 

 Pokud k dohodě nedojde, je nařízen termín přímo KS. 

Udělení pořádkové pokuty 
 Rozhodnutí činí povětšinou sekretariát soutěží. 

 Výše pokuty se stanovuje dle příkladového sazebníku a dle výše pokut za stejný prohřešek v předchozím období. 

 V případě neobvyklých prohřešků stanovuje výši pokuty KS. 

Vyhlášení kontumačního výsledku 
 Rozhodnutí činí povětšinou sekretariát soutěží. 

 Výše pokuty se stanovuje dle důvodu kontumace. 

 V případě, že se jedná o nejvyšší celostátní soutěž, rozhoduje KS. 

Vyloučení družstva ze soutěže 
 Rozhodnutí činí výhradně KS, a to včetně výše mimořádné pokuty. 

Rozhodnutí o žádosti. 
 V případě, že se jedná o žádost, která již byla v minulosti projednána, a nezměnil se přístup v dané věci, činí 

rozhodnutí sekretariát soutěží. 

 V případě nové žádosti činí rozhodnutí KS. 

 V případě, že se jedná o nejvyšší celostátní soutěž, rozhoduje vždy KS. 

5. Závěrečné ustanovení 

Směrnice „Standardní postupy při rozhodování KS“ nabývá účinnosti na základě schválení KS dne 13. 9. 2021. 


