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Článek 1 

Disciplinární provinění 

Předmětem disciplinárního jednání jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných ve snookeru porušením řádů a 

stanov ČMBS - sekce snooker, pravidel snookeru, porušením obecně závazných předpisů a přestupků proti fair-play a 

morálce sportovce. Předmětem disciplinárních jednání jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před 

začátkem, v průběhu a po skončení utkání nebo tréninku a na akcích pořádaných ČMBS - sekcí snooker  nebo kluby či 

oddíly. Za disciplinární provinění může trest uložit pouze Disciplinární komise. 

Článek 2 

Disciplinární tresty 

1. Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty: 

a. Napomenutí 

b. Finanční pokutu 

c. Zastavení činnosti 

d. Vyloučení z činnosti ve snookeru 

2. Kolektivům (družstvům, klubům) je možno udělit tyto tresty: 

a. Napomenutí 

b. Finanční pokutu 

c. Zastavením činnosti 

d. Vyloučením ze soutěže nebo soutěží 

3. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního disciplinárního trestu uplynula 

doba nejméně jeden rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od 

přestupku, u ostatních trestů doba od skončení zkušební lhůty. 

4. Finanční pokutu je možno uložit do výše: 

  Jednotlivci Kolektiv 

Žebříčkové soutěže  do 4 000 Kč do 10000 Kč 

Ostatní soutěže dospělých  do 2 000 Kč do 5000 Kč 

Junioři do 18 let  do 0 Kč do 2000 Kč 

Rozhodčí starší 18 let Dle soutěže 

 

 Finanční pokutu nelze uložit současně s jiným trestem u jednotlivců. 

5. Zastavení činnosti je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu 

Trest zastavení činnosti je možno uložit takto: 

a. Termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu. Termínovaný trest zastavení činnosti se 

vztahuje na celé období a všech utkání hraná v době trestu vyjma přátelských. Termínovaný trest 
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je možno uložit na celkovou dobu do 12ti měsíců a je možné ho nejvýše jednou přerušit na 

mezisezonní období. Doba přerušení se nezapočítává do délky trestu. 

b. Specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání. Specifikovaný trest zastavení činnosti se 

vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Disciplinární komise může uložit trest zvlášť na utkání 

konkrétní soutěže. Specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou délku 12ti měsíců. 

Trest zastavení činnosti se vztahuje i na reprezentační utkání, pokud se jedná o zastavení činnosti termínované a 

nebo jestli je tak uvedeno v rozhodnutí disciplinární komise o specifikovaném trestu. 

6. Vyloučení ze soutěže je možno uložit kolektivu, který se dopustil zvlášť závažného přestupku 

7. Vyloučení z činnosti ve snookeru je možno uložit jednotlivcům, kteří se dopustili zvlášť závažných provinění. 

Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech činností ve snookeru v České Republice. Trest 

vyloučení z činnosti není možné uložit jednotlivci, který se přestupku dopustil  jako mladistvý. 

Článek 3 

Podmíněné tresty 

1. Trest zastavení činnosti lze podmínečně odložit na zkušební dobu od 3 do 12 měsíců, jestliže od posledního 

trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně jeden 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. 

2. Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební lhůtě znovu proviní a je mu uložen trest disciplinární komise, 

zruší se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se vykoná v návaznosti na trest původní. 

Článek 4 

Disciplinární orgány 

1. Disciplinární orgány jsou: 

a. Disciplinární komise ČMBS - sekce snooker 

b. Rozhodnutí disciplinární komise jsou platná ve všech soutěžích, v nichž jednotlivec nebo kolektiv 

startuje, není-li v rozporu s dalším ustanovením tohoto řádu nebo nestanoví-li komise jinak. 

Článek 5 

Postup při disciplinárním jednání 

1. Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na základě: 

a. Sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkáních, apod. nebo jiných činných podkladů) 

b. Dokladů a podnětů státní správy či samosprávy 

c. Dokladů a podnětů řídícího orgánu soutěže nebo svazového orgánu nebo jiných orgánů soutěže 
nebo jiné disciplinární komise 
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d. Dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničních klubů snookeru, u nichž 
hostoval jednotlivec či kolektiv 

2. Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě: 

a. Písemného nebo ústního podnětu členů ČMBS, kolektivu nebo organizace ČMBS 

b. Návrhu člena disciplinární komise ČMBS - sekce snooker 

c. Zprávy v hromadném sdělovacím prostředku 

3. Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden 

rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve smyslu obecně závazných 

právních předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí soudu. 

4. Disciplinární komise je povinna rozhodovat o podnětech co nejrychleji a v konkrétní věci náležitě objasnit 

všechny okolnosti provinění, , a to vždy na ústním projednání věci, na které musí být přizván podezřelý 

z disciplinárního provinění. K tomuto účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné 

dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál vč. 

videozáznamu. Za důkaz může složit vše, co může přispět k objasnění věci. Hodnověrnost a objektivnost 

důkazu je oprávněna přezkoumat a hodnotit pouze DK. 

5. Při projednávání disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Jako k polehčujícím 

okolnostem se přihlíží, když podezřelý s disciplinárního provinění byl vyprovokován, nahradil dobrovolně 

škodu, kterou způsobil, projevil upřímnou lítost, sám oznámil provinění, kterého se dopustil, napomáhal při 

objasňování svého provinění apod. mezi přitěžující okolnosti patří, když provinilec použil surový, zákeřný 

nebo pomstychtivý způsob jednání, když svedl k provinění jiného, úmyslně ovlivnil regulérnost soutěže, 

provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci, v rámci posledního roku byl disciplinárně 

trestán, apod. K předcházejícím trestům uloženým disciplinární komisí nelze přihlížet jako k přitěžujícím 

okolnostem, jestliže od nich uběhla doba delší jednoho roku. Dobou od předcházejících trestů se rozumí u 

napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných 

trestů doba od skončení zkušební lhůty. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán 

v probíhající sezóně vyšším trestem nebo vyššími tresty, přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující 

okolnosti. 

6. Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za každé provinění zvlášť a tresty 

sčítá. Trest uložený mezinárodním orgánem může uvést do svého rozhodnutí a uložit trest úhrnný. 

7. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, musí být dána možnost zúčastnit se jednání 

disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem a souvislostem provinění. Jestliže podezřelý 

s disciplinárního provinění tohoto práva nevyužije, může komise projednat provinění a uložit trest bez jeho 

účasti. Jestliže se provinění dopustí mladistvý jednotlivec nebo kolektiv složený převážně z mladistvých musí 

být dána možnost, aby se společně s mladistvým jednotlivcem nebo zástupcem kolektivu zúčastnil jednání i 

dospělý zástupce nebo funkcionář klubu. Provinění rozhodčího projedná disciplinární komise za účasti 

zástupce orgánu rozhodčích. 

8. Ke každému provinění svého člena může předkládat klub stanovisko s návrhem trestu. Toto stanovisko 

předkládá nejpozději do doby konání disciplinárního jednání. 
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9. Po projednání věci a zhodnocení všech důkazů o druhu a výši trestu. DK je povinna vydat rozhodnutí 

písemně, a to s náležitým odůvodněním a poučením o nemožnosti se odvolat. Písemné vyhotovení 

rozhodnutí je DK povinna zaslat osobě či kolektivu, o které se řízení vedlo, jedno vyhotovení si ponechat pro 

archivaci a jedno vyhotovení zaslat výkonnému výboru ČMBS. 

O skončeném či zastaveném řízení je DK povinna vydat rozhodnutí se stručným odůvodněním a zaslat ho 

osobě (či kolektivu) podezřelé z provinění a výkonnému výboru ČS, jedno vyhotovení si pak ponechá pro 

archivaci. 

10. V disciplinárním jednání s kolektivem nebo jednotlivcem nemohou rozhodovat ani se zúčastnit rozpravy 

disciplinární komise funkcionáři, kteří jsou vůči osobě podezřelé z disciplinárního provinění ve vztahu 

rodinném, jemu obdobném či jakožto osoba blízká. 

11. Jednotlivec nebo kolektiv, jež je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání 

a. Žebříčkové soutěže, ostatní soutěže, rozhodčí 200,-Kč 

b. Junioři do 18 let     100,-Kč 

12. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti může disciplinární komise, která trest uložila, na 

základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu nebo klubu jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, 

změnit část trestu na podmíněný. 

Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, max. v délce 12 měsíců. O tomto je 

povinna vydat rozhodnutí se všemi náležitostmi dle čl. 5 odst. 9 a čl. 6. 

13. Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti ve snookeru, může 

disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení některých nebo všech činností 

ve snookeru. O tomto je povinna vydat rozhodnutí se všemi náležitostmi dle čl. 5 odst. 9 a čl. 6. 

Článek 6 

Oznamování a evidence trestů 

1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat: 

a. Jméno nebo označení provinilce 

b. Popis disciplinárního provinění (skutek), za který byl trest uložen. 

c. Přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl uložen 

d. Údaj o délce nebo výši trest, den začátku a konce trestu u podmíněných trestů dobu podmínky 

e. Způsob uložení finanční pokuty (je-li uložena) 

f. Poučení o nemožnosti odvolání 

g. Razítko a podpis 

Rozhodnutí musí být odesláno do 5 pracovních dnů od skončení disciplinárního jednání doporučenou poštou 

na adresu podezřelého s disciplinárního provinění. Kopie rozhodnutí se zašle nebo předá řídícímu orgánu 

soutěže, v níž potrestaný jednotlivec nebo kolektiv startuje. 

2. Disciplinární komise zaznamenává disciplinární tresty do své evidence trestů. 
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3. Korespondence v disciplinárním řízení je zasílána poštou, osobně předána nebo elektronickou poštou 

s následným telefonickým potvrzením o doručení. 

Článek 9 

Závěrečná rozhodnutí 

1. Pokud se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto jako trestný čin nebo přečin, upozorní 

disciplinární komise na tuto skutečnost příslušný orgán. 

2. Změny a doplňky tohoto řádu provádí Výkonný výbor ČMBS - sekce snooker 

3. Tímto je disciplinární řád platný od 19.3.2014 

4. Disciplinární řád byl schválen výkonný výborem ČMBS - sekce snooker dne 19.3.2014 
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Příloha č.1 

 
 Přehled přestupků a postihy za ně: 

 

Přestupek 

 

Možný trest* 

 

Výše postihu* 

Používání mobilních zařízení při utkání 

(mobilní telefon, tablet, atd.) 
FP, ZČ,N 

10-40% FP 

1-2 měsíce ZČ 

Nevhodné pokřikování, posunky, 

dohadování, vulgární projevy, 

nerespektování rozhodnutí ředitele turnaje 

či hlavního rozhodčího 

FP, ZČ,N 
20-50% FP 

1-3 měsíce ZČ 

Úmyslné poničení vybavení herny, 

pořadatelského vybavení nebo vybavení 

protihráče 

FP,ZČ,N 
30-60% FP 

2-4 měsíce ZČ 

Hrubá urážka hráče, rozhodčího, 

funkcionáře, pořadatele, diváka,… 
FP, ZČ, N 

30-60% FP 

2-5 měsíce ZČ 

Napadení druhé osoby při akcích 

pořádaných ČMBS - sekcí snooker 
FP, ZČ, VzČ 

50-80% FP 

4-8 měsíce ZČ 

Porušení pravidel a platných řádů 
FP, ZČ, N 

10-30% FP 

1-2 měsíce ZČ 

Vědomé uvádění nesprávných údajů, 

falšování a poškozování dokladů ČMBS 
FP, ZČ, N 

30-60% FP 

2-5 měsíce ZČ 

Porušování zásad státní reprezentace 
FP, ZČ, N 

20-50% FP 

1-3 měsíce ZČ 

Úmyslné ovlivnění výsledků 
FP, ZČ, VzČ 

60-90% FP 

5-9 měsíce ZČ 

alkohol, doping 
FP, ZČ, VzČ 

60-90% FP 

5-9 měsíce ZČ 

Neúčast hráče bez předchozí omluvy 

(alespoň 30 minut před zahájením turnaje 

či utkání) 

FP, ZČ, N 
20-50% FP 

1-3 měsíce ZČ 

* FP – Finanční postih, ZČ – Zastavení činnosti, N – Napomenutí, VzČ – Vyloučení z činnosti ve snookeru 


