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DISCIPLINÁRNÍ ÁD 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Působnost disciplinárního ádu 

1.1.1. Disciplinární ád ČMBS (dále jen D ) p edstavuje soubor p edpis , které upravují disciplinární ízení 
v ČMBS a zajišťují jeho jednotné provád ní v billiardovém sportu na celém území ČR. 

1.1.2. Nedílnou součástí D  jsou Provád cí pokyny Výkonného výboru ČMBS (dále jen PP), které obsahují 
p ehled nejb žn jších disciplinárních proh ešk , trest  a sankcí v billiardu. Tyto PP jsou závazné pro 
všechny stupn  disciplinárního ízení. 

1.2. Účel disciplinárního ízení 
1.2.1. V disciplinárním ízení mají být projednána a spravedliv  posouzena disciplinární provin ní člen  

zaregistrovaných v ČMBS a to jak jednotlivc  tak oddíl , klub  i TJ. 
1.2.2. Zjišt ní provin ní, jeho projednání a rozhodnutí o potrestání mají p isp t k výchov  jednotlivc  a 

kolektiv  v duchu olympismu a čestného sportovního zápolení. 

2. Druhy provinění 

2.1. P edmět disciplinárního ízení 
2.1.1. V disciplinárním ízení se projednávají tato provin ní: 

a) Projevy hrubé nekázn  
b) Porušení platných stanov a p edpis , jestliže není sankce za porušení uvedena v p edpise 

samotném 
c) Jakákoliv jiná jednání, která poškozují dobré jméno ČMBS 

2.1.2. Porušení po ádku a pravidel billiardu p i sout žích eší na míst  hlavní rozhodčí turnaje či utkání, p i 
opakovaném provin ní nebo na žádost po adatele eší dále Disciplinární komise (dále jen DK) 
p íslušného stupn . 

3. Druhy disciplinárních trestů 

3.1. Druhy disciplinárních trestů 

3.1.1. V disciplinárním ízení lze jednotlivc m uložit tyto druhy trest : 
a) Napomenutí 
b) D tka 
c) Pen žitý trest 
d) Zastavení závodní činnosti 
e) Vyloučení z ČMBS 

3.1.2. V disciplinárním ízení lze kolektiv m uložit tyto druhy trest : 
a) D tka 
b) Pen žitý trest 
c) Zastavení závodní činnosti družstvu 
d) Vyloučení  oddílu, klubu, TJ ze všech sout ží ČMBS 

3.2. Napomenutí a důtka 

3.2.1. Napomenutí a d tka jsou nejmírn jší formy trest , které se ud lují v p ípadech mén  závažných 
provin ní a zpravidla tehdy, jestliže jde o první poklesek provin ného. 

3.2.2. D tka je d razn jší forma trestu, lze ji ud lit pouze jednou v pr b hu sout žní sezóny. 
3.2.3. Napomenutí i d tku je možno uložit spolu s pen žitým trestem. 
3.2.4. Oba tyto tresty jsou doručeny provinilci (kolektivu) písemnou formou na bydlišt  nebo sídlo 

mate ského oddílu nebo klubu nebo TJ nebo jsou vysloveny na VHK, VHS nebo VH ČMBS. 

3.3. Peněžitý trest 
3.3.1. Pen žitý trest lze uložit podle sazebníku pen žitých sankcí uvedeného v PP a to za proh ešky: 

a) Kde již byla ud lena d tka a proh ešek se opakoval 
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b) Bez p edchozího ud lení d tky za obzvlášť hrubé porušení platných p edpis  nebo dobrých 
mrav  

3.3.2. Pen žitý trest musí být zaplacen do 15ti dn  od rozhodnutí p íslušné DK, která určí také vhodnou formu 
(složenka, p evod na účet,…). 

3.3.3. Je-li podáno odvolání proti uložení pen žitého trestu, musí být tento zaplacen dle 3.3.2. a odvolací 
orgán m že rozhodnout o vrácení. 

3.3.4. Platba musí být jednoznačn  identifikovatelná. 

3.4. Zastavení závodní činnosti 
3.4.1. Zastavení závodní činnosti m že být na ízeno: 

a) Kde již byla ud lena d tka a proh ešek se opakoval a pen žitý trest by nem l pro provinilce 
výchovný charakter 

b) Bez p edchozího ud lení d tky za obzvlášť hrubé porušení platných p edpis  nebo dobrých 
mrav  

3.4.2. Zastavení závodní činnosti m že být ud leno společn  s pen žitým trestem. 
3.4.3. Zastavení závodní činnosti m že být ud leno s odkladem na 3 – 12 m síc  (podmín ný trest). 
3.4.4. Zastavení závodní činnosti m že být ud leno: 

a) Na sout že družstev nebo 
b) Na sout že jednotlivc  (u jednotlivce) nebo 
c) Na státní reprezentaci a mezinárodní utkání 

3.4.5. Ustanovení článku 3.4. se vztahují na disciplinární ízení s jednotlivci i družstvy. 
3.4.6. Trest lze rozložit na více sout žních sezón. 
 

3.5. Vyloučení z ČMBS 

3.5.1. Vyloučeni mohou být pouze členové nebo kolektivy, kte í: 
a) Hrub  a opakovan  porušili Stanovy ČMBS 
b) Dopustili se úmyslného trestného činu (jednotlivci) a byli pravomocn  odsouzeni 
c) V dom  poškozují dobré jméno ČMBS 

3.5.2. Trest vyloučení z ČMBS navrhuje Valné hromad  ČMBS Výkonný výbor ČMBS. VH jej musí schválit 
nadpoloviční v tšinou zúčastn ných hlas . 

3.5.3. Žádosti o nové p ijetí do ČMBS lze vyhov t nejd íve po dvou letech od vyloučení. Schvaluje ji VV 
ČMBS. 

4. Zásady pro udělování disciplinárních trestů 

4.1. Kumulace provinění a trestů 

4.1.1. Dopustil-li se jednotlivec nebo kolektiv více p estupk  je trestán za ten nejhorší. K ostatním se 
p ihlédne jako p it žující okolnosti. 

4.1.2. Bylo-li skončeno disciplinární ízení za jedno provin ní, lze začít nové disciplinární ízení za totéž 
provin ní pouze tehdy, objeví-li se takové skutečnosti, které nebyly v dob  prvního ízení známy. 

4.2. Polehčující a p itěžující okolnosti 
4.2.1. Za polehčující okolnosti u provinilce se p i disciplinárním ízení považuje zejména: 

a) Nedopustil-li se žádného provin ní v uplynulých p ti letech 
b) Nahradil dobrovoln  škodu, kterou zp sobil 
c) Projevil up ímnou lítost 
d) Sám oznámil provin ní 

4.2.2. Za p it žující okolnosti provinilce se p i disciplinárním ízení považuje zejména: 
a) Dopustil-li se více provin ní 
b) Dopustil-li se provin ní jako funkcioná  
c) P ipravoval-li se na své provin ní 
d) Svým jednáním ovlivnil pr b h sout že 
e) Dopustil-li se stejného provin ní v uplynulých p ti letech 
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5. Disciplinární orgány 

5.1. Stupně disciplinárního ízení 
5.1.1. Provin ní jednotlivce na úrovni oddílu, tedy takové, které nezasáhlo do pr b hu sout ží, eší výbor 

oddílu. 
5.1.2. I.stupeň - provin ní družstva nebo jednotlivce, které zasáhlo do pr b hu sout ží krajského stupn , eší 

Krajský svaz ČMBS (Výkonný výbor kraje). Ten m že oddílu na ídit potrestání jednotlivce. 
5.1.3. II.stupeň - provin ní družstva nebo jednotlivce, které se stalo p i sout žích celostátního charakteru, eší 

Disciplinární komise sekce, která je složena ze dvou člen  VVS a z p edsedy kraje do n hož provinilec 
nebo družstvo náleží. 

5.1.4. III.stupeň - provin ní družstva nebo jednotlivce p i mezinárodních turnajích, mezistátních utkáních 
nebo jiných sout žích nadnárodního charakteru, eší Disciplinární komise ČMBS, která je složena 
z presidenta svazu a vicepresident  svazu. 

5.1.5. IV.stupeň – VH ČMBS. 

6. Postup v disciplinárním řízení 

6.1. Zahájení ízení 
6.1.1. Disciplinární orgán (DO) zahájí ízení, jestliže jsou k tomu oprávn né d vody. Učiní tak z vlastního 

nebo jiného podn tu. 
6.1.2. Zjistí-li DO, že k projednání je p íslušný jiný stupeň disciplinárního ízení, neprodlen  mu celou 

záležitost postoupí. 
6.1.3. Pro posouzení p íslušnosti ke stupni disciplinárního ízení je rozhodující datum, kdy byl proh ešek 

spáchán. 
6.1.4. Jestliže od provin ní ub hla delší lh ta než jeden rok, nelze jej disciplinárn  postihnout, s výjimkou 

p ípad , kdy probíhá ve stejné v ci trestní ízení. 
6.1.5. O tom, zda bude zahájeno disciplinární ízení nebo o postoupení jinému stupni je orgán povinen 

rozhodnout do jednoho m síce od podn tu. Pak se podn tem zabývá vyšší stupeň disciplinárního ízení. 
6.1.6. Materiálem k posouzení disciplinárního proh ešku a k zahájení disciplinárního ízení je p edevším zápis 

o utkání a písemné stanovisko vrchního rozhodčího nebo editele turnaje. 

6.2. Práva a povinnosti disciplinárního orgánu 

6.2.1. Práva DO: 
a) Vyžádat si jakékoliv sv dectví od sv dk  proh ešku 
b) Zajistit nebo vyžádat si jakékoliv písemné materiály, které s proh eškem souvisí 
c) Zastavit disciplinární ízení, jestliže zjistí, že k žádnému provin ní nedošlo 

6.2.2. Povinnosti DO: 
a) Zajistit provinilci možnost vyjád it se k proh ešku – možno i písemn  
b) Zjistit stanovisko oddílu do kterého jednotlivec nebo družstvo náleží 
c) Jestliže zjistí, že se provin ní jeví jako trestný čin, je toto povinen neprodlen  oznámit 

orgán m činným v trestním ízení 
d) Ze svého jednání vést písemný zápis ve kterém je uveden zp sob provin ní, výše trestu, 

zd vodn ní, možnost a zp sob odvolání a v p ípad  pen žitého trestu zp sob úhrady 
e) Nedílnou součástí zápisu jsou p ílohy s písemnými materiály týkající se provin ní 
f) Neprodlen  po ukončení disciplinárního ízení uv domit provinilce a jeho oddíl o výši a 

zp sobu trestu 
g) Neprodlen  po ukončení disciplinárního ízení uv domit p íslušného Metodika kraje a 

P edsedu kraje o výši a zp sobu trestu 
6.1.3. Je-li  provinilec členem DO, musí být nahrazen jinou osobou. 

7. Odvolací řízení 

7.1. Odvolací orgány 

7.1.1. Proti uložení disciplinárního trestu je možné se odvolat k vyššímu stupni DO. 
7.1.2. Odvolání k vyššímu stupni DO nemá odkladný účinek. 
7.1.3. Odvolat se v rámci ČMBS nelze proti rozhodnutí: 

a) Valné hromady ČMBS 
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b) Rozhodnutí dle odstavce 5.1.1., tedy rozhodnutí výboru oddílu 

7.2. Náležitosti p i podání odvolání 

7.2.1. Odvolání je nutné podat písemn  do 30ti dn  od rozhodnutí na adresu presidenta sekce (II.stupeň) nebo 
na adresu presidenta svazu (III.stupeň a IV.stupeň) a v kopii vždy na adresu p edsedy kraje do kterého 
provinilec náleží. 

7.2.2. Součástí podání odvolání je uhrazení poplatku dle 7.2.3. na poštovní poukázkou na adresu dle 7.2.1. 
7.2.3. Poplatky p i podání odvolání proti rozhodnutí DO: 

a) I.stupn  – 200,- Kč 
b) II.stupn  – 500,- Kč 
c) III.stupn  – 1000,- Kč 

7.2.4. V p ípad  7.3.4. a) se poplatky vrací. 

7.3. Jednání a rozhodování Odvolacího orgánu 

7.3.1. Člen DO, proti jehož rozhodnutí je podáno odvolání, se zúčastní jednání Odvolacího orgánu, ale bez 
hlasovacího práva. Zároveň poskytne Odvolacímu orgánu všechny materiály, ze kterých vycházelo 
rozhodnutí DO nižšího stupn . 

7.3.2. Provinilec má právo se zúčastnit jednání Odvolacího orgánu. 
7.3.3. Odvolání bude zamítnuto v t chto p ípadech: 

a) Bylo podáno opožd n  
b) Nebyl zaplacen poplatek dle 7.2.3. 
c) Bylo podáno jinou osobou, než proti které bylo vedeno disciplinární ízení. Za kolektiv 

podává odvolání jeho zástupce 
7.3.4. Odvolací orgán musí do 30ti dn  od podání odvolání rozhodnout takto: 

a) Zruší rozhodnutí DO nižšího stupn , dojde-li k záv ru, že k žádnému provin ní nedošlo 
b) Zm ní rozhodnutí DO nižšího stupn , shledá-li jeho rozhodnutí neúm rné provin ní 
c) Potvrdí rozhodnutí DO nižšího stupn  

7.3.5. Práva a povinnosti Odvolacího orgánu jsou stejné jako u DO dle 6.2. 

8. Společná ustanovení 

8.1. Úhrada nákladů disciplinárního ízení 
8.1.1. Náklady disciplinárního ízení hradí Krajský svaz ČMBS (I.stupeň), p íslušná sekce ČMBS (II stupeň) 

nebo VV ČMBS (III. a IV.stupeň). 

8.2. Prominutí zbytku trestu 

8.2.1. Zbytek trestu dle 3.4. m že být prominut nejd íve po vykonání poloviny trestu. 
8.2.2. O prominutí zbytku trestu rozhoduje DO, který o trestu rozhodl s konečnou platností. 
8.2.3. O prominutí zbytku trestu rozhoduje DO na základ  písemné žádostí provinilce a oddílu do n hož 

provinilec nebo družstvo náleží. 

8.3. Administrativně po ádková pokuta 

8.3.1. Administrativn  po ádková pokuta (APK) nemá charakter disciplinárního trestu. 
8.3.2. APK ud luje p íslušný ídící sout ží krajského nebo celostátního rozsahu. 
8.3.3. Výši APK určuje p íslušný sout žní ád nebo PP k D , nestanoví-li je sout žní ád. 
8.3.4. Zp sob úhrady APK stanoví p íslušný ídící sout ží. 
8.3.5. Odvolání proti APK eší STK sekce, je-li z ízena, nebo VV sekce. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Závaznost a platnost D  a PP 

9.1.1. D  a PP jsou disciplinární normou platnou pro všechny členy ČMBS, oddíly, kluby, TJ v ČMBS 
sdružené a orgány p sobící v ČMBS. 

9.1.2. Zm ny a doplňky D  a PP provádí pouze VV ČMBS. 
9.1.3. Schválením tohoto D  zaniká platnost D  p edchozího a všech doplňk  a ustanovení k p edchozímu 

vydaných. 
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9.1.4. Tento Disciplinární ád byl schválen na sch zi VV ČMBS dne ………………. 
 
 
 

Prováděcí pokyny k disciplinárnímu ádu ČMBS 

 

1. Přehled provinění a trestů 

1.1. Provinění jednotlivců 

 
Provinění Možný trest Max. výše trestu1

 

Nevhodné pok ikování, posunky, dohadování, 
vulgární projevy 

N, D, ZZČ, ZVF, PT 2 m síce, 1 000,- Kč 

Hrubá urážka hráče, rozhodčího, funkcioná e, 
po adatele, diváka,… 

ZZČ, ZVF, PT 4 m síce, 2 000,- Kč 

Napadení druhé osoby p i akcích po ádaných 
ČMBS 

ZZČ, ZVF, PT 12 m síc , 5 000,- Kč 

Porušení pravidel a platných ád  APP, N, D, ZZČ, ZVF, PT 6 m síc , 5 000,- Kč 
V domé uvád ní nesprávných údaj , falšování a 

poškozování doklad  ČMBS 
ZZČ, ZVF, PT 12 m síc , 5 000,- Kč 

Porušování zásad státní reprezentace N, D, ZZČ, ZVF, PT 12 m síc , 5 000,- Kč 
Úmyslné ovlivn ní výsledk  ZZČ, ZVF, PT, vyloučení 24 m síc , 10 000,- Kč 

Alkohol, doping ZZČ, ZVF, PT, vyloučení 24 m síc , 10 000,- Kč 
Neúčast nominovaného bez omluvy ZZČ, APP 12 m síc , 5 000,- Kč 

 

1.2. Provinění kolektivů 

Provinění Možný trest Max. výše trestu2
 

Nedostavení se k zápasu bez 
omluvy v ádném termínu 

APP Viz sazebník pen žitých trest  

Porušení platných p edpis  a ád  APP, PT, ZZČ 
Viz sazebník pen žitých trest ,  

3 m síce 

1.3. Ostatní 

1.3.1. Provin ní, které nejsou uvedeny v tomto p ehledu posuzuje a trestá p íslušný disciplinární orgán 
individuáln  v souladu s D  ČMBS. 

2. Sazebník peněžitých trestů 
 
 

2.1. Peněžité tresty 

2.1.1. Pen žitý trest m že ud lit pouze DO po disciplinárním projednání p ípadu. 
2.1.2. Pen žité tresty lze ukládat v jednotlivých stupních do maximální výše: 

a) I.stupeň – 3 000,- Kč 
b) II.stupeň – 5 000,- Kč 
c) III.stupeň – 10 000,- Kč 

                                                           
 
1 Maximální výši trestu lze uložit pouze p i opakovaném provin ní 
2 Maximální výši trestu lze uložit pouze p i opakovaném provin ní 
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3. Administrativně pořádková pokuta 

3.1. Jednotlivci 

3.1.1. Za porušení platných ád  a pravidel lze jednotlivci uložit APP v maximální výši 1 000,- Kč. 

3.2. Kolektivy 

3.2.1. Nedostavení se k utkání I. nebo II. ligy z vlastní viny: 
a) 1.utkání – 1 000,- Kč 
b) 2.utkání – 2 000,- Kč 
c) 3.utkání – 5 000,- Kč 

3.2.2. Pozdní odeslání zápisu o utkání – 500,- Kč. 
3.2.3. Nevrácení pr m rové karty po skončení sezóny – 100,- Kč/ks. 
3.2.4. Mén  závažné porušení platných pravidel nebo ád  – 500,- Kč. 
3.2.5. Nedodržení povinnosti po adatele – 1 000,- Kč. 
3.2.6. Nezajišt ná účast hráče na MR – 1 000,- Kč. 
3.2.7. Nezajišt ná účast reprezentanta na mez. utkání nebo soust ed ní reprezentant  – 2 000,- Kč. 
3.2.8. APP musí být zaplacena do 14ti dn  od doručení. 
3.2.9. Nezaplacení APP v termínu má za následek zdvojnásobení APP. V p ípad , že toto nebude uhrazeno do 

termínu p ihlášení do sout ží nebo vydání pr m rových karet, nebude oddílu, ze kterého je provinilec 
(kolektiv), umožn no obsadit sout že. 

3.2.10. Za uhrazení APP ručí klub. 

3.3. Společná ustanovení 
3.3.1. Výše APP m že být upravena p íslušným ídícím sout ží v sout žním ádu vydaném p ed sezónou. 
3.3.2. P i ud lení APP musí být na ízen zp sob platby (složenkou, p evodem,…). 
3.3.3. Tyto provád cí p edpisy jsou závazné pro všechny stupn  disciplinárního ízení. 
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