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Článek I. 
Neuposlechnutí rozkazu 

1. Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím kárných 

bobů  

2. Odnětím kárných bodů až dočasná degradace bude pachatel potrestán, 

2.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků, 

2.2. spáchá-li takový čin se zbraní 

2.3. spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění 

důležitého služebního úkolu 

2.4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 

2.5. způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť 

závažný následek. 

3. Odnětím bodů a až třínásobek bodů nebo degradací bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové 

situace. 

 

Článek II. 
Porušení vojenské povinnosti 

1. Odnětím bodů a až třínásobek bodů nebo degradací bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové 

situace. 

2. Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti, nebo jej donutí k porušení 

vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím  dvounásobek bodů dle kárného hodnocení 

odst. 2 článku. 2.6. 

3. Odnětím dvounásobek bodů dle kárného hodnocení odst. 2 čl. článku. 2.6 nebo až 

sedminásobek bude pachatel potrestán, 

3.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob, 

3.2. spáchá-li takový čin se zbraní, 

3.3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, 

nebo 

3.4. spáchá-li takový čin za bojové situace. 
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Článek III. 
Urážka mezi vojáky 

Odst. I 

1. Kdo urazí 

1.1. nadřízeného nebo vyššího, 

1.2. podřízeného nebo nižšího, nebo 

1.3. vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, 

bude potrestán odnětím trestných bodů až na pětinásobek. 

2. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí 

2.1. nadřízeného nebo vyššího, nebo 

2.2. podřízeného nebo nižšího, 

bude potrestán odnětím trestních bodů a to až na pětinásobek. 

 

Odst. II 

4. Odnětím dvou násobek kárných bodů až pětinásobek kárných bodů bude pachatel 

potrestán, 

5. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, 

6. spáchá-li takový čin proti vojenské stráži, 

7. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo 

8. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. 

 

Odst. III 

1. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, 

kdy sám nebo ražený vykonává službu, bude potrestán odnětím kárných bodů až na 

dvounásobek. 

2. Odnětím kárných bodů až na šestinásobek bude pachatel potrestán, 

2.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži, 

2.2. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo 

2.3. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. 
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Článek IV. 
Násilí vůči nadřízenému 

1. Kdo užije násilí vůči nadřízenému 

1.1. v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo 

1.2. pro výkon jeho vojenských povinností, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

2. Odnětím třínásobku až desetinásobek trestných bodů pachatel potrestán, 

2.1. pokusí-li se činem uvedeným v odstavci 1 způsobit těžkou újmu na zdraví, 

2.2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo 

2.3. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami. 

 
Článek V. 

Porušení práv a chráněných zájmů vojáků 

Odst. I 

1. Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo 

svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím desetinásobku trestných bodů 

dle odst. 2 článku 2.6. 

2. Odnětím pětinásobku trestných bodů dle odst. 2 článku 2.6 až desetinásobek bude 

pachatel potrestán, 

2.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy, 

2.2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo 

2.3. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. 

3. Odnětím desetinásobku trestných bodů dle odst. 2 článku 2.6 až třicetinásobek bude 

pachatel potrestán, 

3.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní, 

3.2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, 

nebo 

3.3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové 

situace. 

Odst. II 

1. Kdo podřízeného nebo nižšího nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo 

svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím šesti až desetinásobku 

trestných bodů 

2. Odnětím pětinásobku až desetinásobku bude pachatel potrestán, 
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2.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy, 

2.2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo, 

2.3. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. 

3. Odnětím desetinásobku trestných bodů dle odst. 2 článku 2.6 až třicetinásobek bude 

pachatel potrestán, 

3.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní, 

3.2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, 

nebo 

3.3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové 

situace. 

Článek VI. 
Nepřiznání zásahu 

1. Kdo v průběhu herního dne nepřizná fyzický zásah, který se počítá, jako zásah ho bude 

potrestán odnětím jednoho až desetinásobku trestných bodů. 

2. Odnětím jednonásobek až dvaceti násobek bude pachatel potrestán 

2.1. Spáchá-li nepřiznání zásahu do jakékoliv části těla, není li uvedeno jinak 

2.2. Spáchá-li takový čin při tréninku a to 2x i přes upozornění spoluhráče nebo protihráče 

2.3. Spáchá-li takový čin při ostré veřejné akci a ti i případě nejistoty v zásahu  

 
Článek VII. 

Nedostatečná omluva 

1. Kdo dostatečně dopředu nepodá omluvu na DRILU, bude potrestán odnětím šesti až 

desetinásobku trestných bodů 

1.1. Spáchá-li takový čin před skončením ochranné lhůty 3. Hodin 

1.2. Spáchá-li takový čin absencí 1 celého TURNUSU 

1.3. Spáchá-li takový čin absencí 2 a více celých turnusů TURNUSU 

Článek VIII. 
Porušení více bodů z trestního řádu 

1. Kdo poruší za jeden herní den dva a více bodů z kárného hodnocení bude potrestán 

odnětím jeden násobek až 3 násobek trestných bodů 

2. Degradací až trestem vyloučením bude pachatel potrestán 

2.1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy, 

2.2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo, 
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2.3. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. 

2.4. Spáchá-li takový čin opakovaně 

2.5. spáchá-li takový čin opakovaně nejméně se dvěma osobami 

 

Seznam možných trestů dle stanov spolku „ASGCF“ dle článku XII Odměny a disciplinární 

tresty 

1. Disciplinární tresty 
1.1. Napomenutí (Možný trest práce na víc pro spolek v rozsahu  1 - 4 týdnů na 

veřejných akcích) 
1.2. Důtka  
1.3. Důtka s výstrahou  
1.4. Odebrání akčních bodů dle záporného a kárného hodnocení 
1.5. Podmíněný trest 

1.5.1. Dočasná degradace hodnosti 
1.5.2. Pozastavení činnosti ve spolku 
1.5.3. Podmínečné vyloučení - (Podmínečné tresty se ukládají na dobu 1 - 3 měsíců 

s následným projednáním nadřízeného orgánu důstojnické hodnosti) 
1.5.4. Degradace hodnosti 
1.5.5. Peněžitý trest ( v případě poničení nebo zničení majetku spolku či majetku 

třetích stran ) 
1.5.6. Vyloučení člena ze spolku 

 

Nedílnou součástí tohoto řádu je seznam záporné a kárné hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento řád nabyl účinnost dne 24. Ledna 2016 rozkazem č. 11736/001/2016 
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