DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD BSMK
§1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Působnost disciplinárního řádu
Podle Disciplinárního řádu (dále jen DŘ) Brněnského svazu malé kopané (dále jen BSMK) se
projednávají všechna disciplinární provinění účastníků soutěží BSMK organizovaných Brněnským
svazem malé kopané. Součástí DŘ je Sazebník pokut a trestů.
Článek 2
Zkratky a pojmy
DŘ - Disciplinární řád Brněnského svazu malé kopané
BSMK - Brněnský svaz malé kopané
DK – Disciplinární komise
SR BSMK – Správní rada Brněnského svazu malé kopané
SŘ - Soutěžní řád
SPaT - Sazebník pokut a trestů
Článek 3
Druhy disciplinárních provinění
V disciplinárním řízení BSMK se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců a týmu:
a)
b)
c)
d)
e)

porušení platných interních řádů, nařízení všech dalších orgánů řídících soutěže, apod.
provinění proti Pravidlům BSMK.
provinění související s účastí v soutěžích organizovaných BSMK.
jiná provinění znevažující jméno BSMK, zejména prohřešky vůči veřejnému pořádku,
vlastníkům hřišť, jejich oprávněné osobě, nebo veřejným činitelům.
provinění v přátelských a turnajových utkáních, pokud jsou zaštítěna jménem BSMK.

Článek 4
Účel disciplinárního řízení
Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních
provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby
uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.
Článek 5
Odpovědnost
a)

K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li
tento DŘ, že je třeba úmyslného zavinění. Odpovědnost za porušení antidopingových
pravidel se posoudí odchylně od ustanovení předchozí věty podle předpisů
antidopingových orgánů.

b)

Členské kluby a týmy odpovídají za disciplinární provinění, jichž se dopustili jejich
členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které pověřily vykonáváním funkcí nebo
činností při soutěžích BSMK.

c)

Registrovaní hráči, funkcionáři, osoby s licencí rozhodčího, delegáta a trenéra, nesou
disciplinární odpovědnost za své činy i mimo utkání, k nimž jsou nominováni či
delegováni. Mohou být proto postiženi podle DŘ i tehdy, jestliže se dopustili závažného
provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře nezúčastněné, a to za podmínky,
že se provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi BSMK.

d)

Pořádající klub odpovídá za chování všech diváků, a to bez ohledu na zavinění.
Hostující klub odpovídá za chování svých příznivců (diváků), a to bez ohledu na
zavinění. Diváci v sektoru hostů jsou považováni za příznivce hostujícího klubu, nebude
- li prokázán opak.
§2
DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
Článek 6
Druhy disciplinárních trestů

1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
a)
b)
c)
d)
2.

podmíněný trest
peněžitá pokuta
zastavení činnosti/ zákaz výkonu funkce
vyloučení ze všech soutěží řízených BSMK

V disciplinárním řízení lze týmům ukládat tyto tresty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

podmíněný trest
peněžitá pokuta
uzavření hřiště
kontumace výsledku utkání
odebrání soutěžních bodů
vyloučení ze soutěže

3.

Pokud je dále stanoveno a nevylučuje - li to Sazebník pokut a trestů, lze trest podmínečně
odložit. Zkušební doba při podmínečném odložení činí 3 až 12 měsíců. K podmínečnému
odložení trestu je možné přistoupit pouze tehdy, jestliže předchozí chování provinilce
nebo okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce
k nápravě. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění
uložen další trest, vykoná současně i podmíněně odložený trest.
Článek 7
Podmíněný trest

1.

Podmíněný trest je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se
v případech nejméně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci nebo kolektivu
je možné uložit podmíněný trest pouze jednou v soutěžním ročníku.

2.

K podmíněnému odložení trestu je možné přistoupit pouze tehdy, jestliže předchozí
chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka podmíněným
trestem přiměje provinilce k nápravě a nejedná se o recidivu.
Článek 8
Peněžitá pokuta

1.

Týmům v soutěžích organizovaných BSMK lze uložit pokutu v souladu s platným
Sazebníkem pokut a trestů.

2.

Není - li stanoveno jinak, uložená pokuta se hradí do 14 - ti dnů od rozhodnutí předsedy
DK BSMK, DK BSMK či SR BSMK. Pokud nebude tato lhůta splněna, přijme disciplinární
orgán svazu další potřebná opatření, není - li stanoveno jinak. Za úhradu pokuty
jednotlivců nese odpovědnost i tým provinivšího se jednotlivce, což znamená, že pokud
nebude pokuta v daném termínu uhrazena, má tým pozastavenou činnost v soutěži, ke
které se trest hráče vztahuje.

3.

Pokuty za prohřešky uvedené v SPaT se hradí na účet DK BSMK, přičemž je brán v potaz
den, kdy byly finance připsány na účet DK BSMK, nikoli den, kdy k odeslání pokuty došlo.
Číslo účtu DK BSMK je uvedeno na internetovém portálu BSMK pod tímto odkazem:
http://www.malakopanabrno.cz/komise/#disciplinarni-komise

4.

Sazebník pokut a trestů je ke stažení na internetovém portálu BSMK v sekci
“DOKUMENTY”.
Článek 9
Zastavení činnosti

1.

Trest zastavení soutěžní činnosti se ukládá jednotlivci na určité časové období nebo na
určitý počet soutěžních utkání.

2.

Může - li hráč startovat za více týmů jednoho klubu (tj. např. A a B tým), trest na časové
období se vztahuje taktéž do soutěží, které hrají ostatní týmy jednoho klubu (A, B nebo C
týmu atd.) Rozhodne - li předseda DK, DK BSMK či odvolací orgán o hráčově trestu na
počet kol, může hráč startovat za jiný tým svého klubu v soutěžích BSMK. Při uložení
trestu potrestaný hráč nestartuje v mistrovských a pohárových utkáních, které se konají
pod záštitou BSMK, může však startovat v době trestu ve všech mezinárodních
a mezistátních utkáních i v přátelských utkáních.

3.

Dopustí - li se hráč dalšího provinění v průběhu trestu na počet soutěžních utkání a bude
mu za toto provinění uložen nový trest, původní trest se mu přeruší a jeho zbytek vykoná
až po odpykání nového trestu.

4.

Hráč nesmí nastoupit k utkání do doby vyřešení jeho přestupku.

5.

Výkon trestu zastavení soutěžní činnosti jednotlivců může být podmínečně odložen. K
podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze tehdy, jestliže předchozí chování
provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka podmíněným trestem
přiměje provinilce k nápravě.

6.

Po obdržené červené kartě nesmí hráč nastoupit v následujícím kole. O případném delším
trestu rozhodne předseda DK BSMK nebo samotná DK BSMK.

7.

O odebrání licence rozhodčího rozhoduje Disciplinární komise nebo odvolací orgán
BSMK. Komise rozhodčích je v této věci pouze poradním orgánem.
Článek 10
Zákaz výkonu funkce

1.

Hráč, který dostal ČK nebo trest zákazu činnosti od předsedy DK, DK BSMK nebo SR
BSMK nesmí být po celou dobu trestu uveden v Zápise o utkání jako hráč ani jako
funkcionář.

2.

Trest zákazu výkonu funkce lze uložit kapitánům, funkcionářům klubů a jejich zástupcům.
Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se
trest týká a na jakou dobu. Pokud byl trenér, vedoucí družstva nebo jiný funkcionář, který
se během zápasu zdržuje v prostoru hřiště, vykázán sudím mimo hrací plochu, má
okamžitý zákaz výkonu funkce, a to až do rozhodnutí DK.

3.

V případě, že funkcionář obdrží trest, má pozastavenou činnost i jako hráč. V případě, že
hráč obdrží trest, má pozastavenou činnost i jako funkcionář týmu.
Článek 11
Uzavření hřiště

1.

Týmu lze uložit trest uzavření hřiště a trest uskutečnění utkání bez přítomnosti diváků v
případě, že daný tým nesplnil povinnosti pořadatele.

2.

Při ukládání trestu uzavření hřiště musí DK stanovit podle územních podmínek okruh, ve
kterém nesmí potrestané družstvo svá utkání hrát.
Článek 12
Kontumace

1.

Trest kontumace výsledku utkání se použije, dojde - li k závažnému porušení pravidel
malé kopané nebo řádů a předpisů v souvislosti s jednotlivým utkáním, v důsledku čehož
byl, nebo měl být nepřípustným způsobem ovlivněn průběh tohoto utkání. Trest
kontumace výsledku utkání se také použije:

a)

není - li soutěžní utkání zahájeno nebo je zahájeno po uplynutí čekací doby a
nejsou přitom známy skutečnosti, které nezahájení utkání nebo překročení
čekací doby odůvodňují

b)

je - li utkání předčasně ukončeno z viny některého družstva.

2.

Důsledky kontumace výsledku utkání stanoví Soutěžní řád BSMK a SPaT. Kontumace
výsledku utkání se může týkat jen toho utkání, v němž došlo k porušení pravidel malé
kopané nebo řádů a předpisů.

3.

Nesejdou - li se obě mužstva k utkání je výsledek nepříznivý pro obě dvě strany poměrem
0:5 a obě mužstva musí zaplatit částku za kontumační prohru. Stejně tak je tomu
v případě, když se proviní proti pravidlům obě mužstva stejně.

4.

V případě, že dojde ke kontumaci utkání v posledních třech kolech soutěže a tato
kontumace výrazným způsobem ovlivní pořadí v tabulce (vč. Ligového poháru BSMK),
tzn. bude mít vliv na postup některého týmu do vyšší soutěže nebo na republikové poháry,
případně na sestup některého týmu do nižší soutěže, rozhodne o výši pokut a trestů
předseda DK BSMK nebo DK BSMK.
Článek 13
Odečtení bodů v probíhající soutěži

1.

Trest odečtení bodů v probíhající soutěži lze uložit týmům, které hrubě narušují
regulérnost soutěží.

2.

Trest odečtení bodů v probíhající soutěži nelze podmínečně odložit.
Článek 14
Vyloučení týmu z probíhající soutěže

1.

Trest vyloučení týmu z probíhající soutěže lze uložit týmům, které opakovaně a hrubě
narušují regulérnost soutěží a neplní povinnosti z pravidel a interních řádů BSMK
vyplývajících.

2.

Trest vyloučení mužstva z probíhající soutěže lze podmínečně odložit.
Článek 15
Vyloučení ze soutěží organizovaných BSMK
Trest vyloučení ze soutěží organizovaných BSMK lze ukládat jednotlivci i týmu pouze ve
výjimečných případech za opakovaná či zvlášť závažná provinění.

§3
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁN
Článek 16
Disciplinární orgán
Disciplinárním orgánem v soutěžích organizovaných BSMK je předseda DK BSMK, DK
BSMK a SR BSMK.
Článek 17
Působnost DK
DK projednává všechna disciplinární provinění v soutěžích organizovaných BSMK. Jiné
orgány (např. Komise rozhodčích) nemohou disciplinární tresty ukládat ani je měnit. Mohou
plnit pouze roli poradních orgánů.
§4
POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ
Článek 18
Zahájení disciplinárního řízení
1.

DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem
k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
a)
b)
c)
d)
e)

zápis o utkání
zpráva delegáta
zpráva člena BSMK
zpráva předsedy DK BSMK
zpráva osoby, která není členem BSMK (např. pronajímatel hrací plochy)

2.

O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů.

3.

V případě, že v utkání dojde k provinění, rozhodne o trestu předseda DK BSMK nebo DK
BSMK s tím, že v případě nesouhlasu s rozhodnutím předsedy DK BSMK má právo se
proviněný odvolat k DK BSMK.

4.

Rozhodnutí, které vydává předseda DK BSMK by mělo být učiněno zpravidla do 5 – ti
pracovních dní.

5.

Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než tři roky.
Článek 19
Průběh disciplinárního řízení

1.

DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

2.

Účastníkem disciplinárního řízení je:

a)
b)
c)
3.

ten, kdo podal podnět k zahájení disciplinárního řízení
ten, o jehož právech či povinnostech se v disciplinárním řízení rozhoduje
třetí osoby v roli svědků

K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které
mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, či jiné důkazní
materiály. Za účast předvolané osoby odpovídá její tým. V případě, že se předvolané osoby
nedostaví bez řádné omluvy na zasedání DK, bude potrestán jejich tým podle SPaT. Účast
na zasedání DK je povolena výhradně osobám k disciplinárnímu řízení přizvaných a
nejvýše třem zástupcům oddílu, kterého se řízení týká, pokud předseda DK nestanoví
jinak. Zasedání DK je možno vést audiovizuálně, tedy elektronicky přes internet.
Článek 20
Účast provinilce

1.

Provinilec a prezident klubu, jehož je provinilý členem, mají právo se jednání DK
zúčastnit.

2.

V případě, že hráč souhlasí s údaji uvedenými v Zápise o utkání, je si vědom svého
prohřešku a je srozuměn s tím, že za svůj prohřešek může být potrestán, stačí zaslat
písemný souhlas a prohlášení v písemné nebo elektronické podobě předsedovi DK, resp.
SR BSMK a jeho účast pak není nutná.

3.

Kolektiv, jehož je provinilý členem nebo příslušníkem, může DK zaslat své stanovisko
k provinění a výši trestu.
Článek 21
Zastavení činnosti v průběhu disciplinárního řízení

1.

Byl - li hráč v utkání vyloučen, má okamžitě zastavenou činnost až do rozhodnutí
předsedy DK BSMK či DK BSMK samotné, případně SR BSMK. Zastavení činnosti platí
i v případě, kdy je po utkání v zápisu na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil
takového provinění, za které měl být vyloučen. Tuto skutečnost bere klub na vědomí
prostřednictvím kapitána, který podepisuje Zápis o utkání.

2.

Pokud hráč nastoupí za trvání zastavené činnosti, bude potrestáno mužstvo i hráč dle
Sazebníku pokut a trestů.
Článek 22
Zastavení činnosti po opakovaném napomínání žlutou kartou

1.

Byl - li hráč v sezóně napomenut čtvrtou, osmou a další žlutou kartou v násobku čtyř, má
okamžitě zastavenou soutěžní činnost v soutěži, ve které je tým účastníkem, avšak může
nastoupit za jiný tým klubu (tj. např. A, B, či C tým). Délka zastavené soutěžní činnosti je
po čtyřech žlutých kartách STOP v následujícím kole, po osmé obdržené žluté kartě v
jedné soutěži je to STOP na dvě následující kola a s každým dalším násobkem čtyř
žlutých karet se přičítá vždy STOP na jedno utkání navíc. Viz SPaT.

2.

V případě, že byl hráč v jednom utkání napomenut dvěma žlutými kartami a následně
přímo červenou kartou nezapočítává se mu do celkové bilance žlutých karet žádná
z nich. V případě, že hráč obdrží žlutou kartu a poté přímo červenou kartu (bez druhé
žluté karty) v jednom utkání, započítává se mu jak žlutá, tak i červená karta.

Článek 23
Závěr disciplinárního řízení DK BSMK
1.

Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne předseda DK BSMK, DK
BSMK, nebo SR BSMK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo,
nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na
charakter provinění a osobu provinilce mohou všechny disciplinární orgány též od
potrestání upustit.

2.

Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:
a)
b)
c)

3.

přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání
důvod uložení trestu
poučení o možnosti odvolání

Rozhodnutí DK posílá její předseda formou SMS prezidentovi potrestaného klubu nebo
elektronickou poštou na jeho e-mail.
Článek 24
Účinnost disciplinárních trestů

1.

Účinnost disciplinárních trestů začíná s platností od okamžiku rozhodnutí disciplinárního
orgánu.

2.

Byla - li provinilci zastavena soutěžní činnost před zahájením disciplinárního řízení,
začíná účinnost trestu dnem zastavení činnosti.
Článek 25
Dokumentace disciplinárního řízení
O svém rozhodnutí informuje předseda DK, DK BSMK nebo SR BSMK tým, jehož je
provinilec členem, a to zveřejněním na internetovém portálu BSMK do sedmi dnů od
zasedání DK nebo SR BSMK. Je - li provinilec nebo prezident klubu jednání přítomen,
může být rozhodnutí DK vyhlášeno jeho předsedou ústně.
§5
ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ
Článek 26
Ukládání trestů

1.

DK může při projednávání trestů přihlédnout k polehčujícím či přitěžujícím okolnostem
provinění.

2.

Projednává - li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění a
k ostatním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

3.

Za jedno provinění je možné uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

4.

Byl - li provinilci uložen za disciplinární provinění DK trest, nelze za tentýž skutek vést
další disciplinární řízení.

5.

V případě závažných disciplinárních provinění může DK uložit trest jak jednotlivci, tak i
kolektivu.
Článek 27
Polehčující okolnosti
Při ukládání trestu považuje DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý:
a) byl vyprovokován;
b) před proviněním se řádně choval;
c) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil;
d) projevil upřímnou lítost;
e) sám oznámil provinění svoje nebo třetí osoby;
f)

napomáhal účinně při objasňování provinění.
Článek 28
Přitěžující okolnosti

Při ukládání trestu považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý:
a) se dopustil provinění zvlášť surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě;
b) se dopustil provinění jako funkcionář;
c) svedl k provinění jiného;
d) se dopustil více provinění;
e) se dopustil provinění, ačkoliv byl v posledních 2 letech disciplinárně potrestán;
f)

svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.
§6
ODVOLÁNÍ
Článek 29
Odvolací orgány

1.

Odvolacími orgány jsou DK BSMK a SR BSMK.

2.

O výsledku projednání odvolání rozhoduje DK BSMK, resp. SR BSMK.

3.

Rozhodnutí, které je v roli DK BSMK by mělo být učiněno zpravidla do 7 dnů.
Článek 30
Podání odvolání

1.

Proti rozhodnutí předsedy DK BSMK je možné se odvolat k DK BSMK. Odvolání podává
potrestaný hráč osobně, nebo potrestaný tým prostřednictvím prezidenta klubu či jeho
zástupce poštou na adresu předsedy DK BSMK nebo elektronickou poštou na e-mail
dk@malakopanabrno.cz. Odvolání je nutné doručit nejpozději 14 dní od zveřejnění trestu.

2.

Proti rozhodnutí DK BSMK je možné se odvolat k SR BSMK. Odvolání podává potrestaný
hráč osobně, nebo potrestaný tým prostřednictvím prezidenta klubu či jeho zástupce
poštou na adresu předsedy SR BSMK nebo elektronickou poštou na e-mail
spravnirada@malakopanabrno.cz. Odvolání je nutné doručit nejpozději 14 dní od
rozhodnutí DK BSMK. Spolu s podaným odvoláním je třeba uhradit na účet DK BSMK
poplatek za jeho projednání ve výši, kterou stanovuje Sazebník poplatků a odměn. Tento
poplatek je vratnou zálohou, a to v případě, že bude žadateli v řízení vyhověno.

3.

V případě, že je odvolání podáváno poštou či elektronickou poštou, rozhoduje razítko pošty
s datem, resp. datum odeslání.

4.

Podané odvolání musí splňovat tyto obsahové náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)

označení orgánu, kterému se podává
jméno potrestaného (včetně názvu týmu, jehož je členem, jedná - li se o hráče či
funkcionáře) nebo název týmu, který podává odvolání
označení důvodu odvolání
uvedení, jaký výsledek odvolacího řízení je požadován
jméno, příjmení a podpis potrestaného hráče či osoby, nebo prezidenta potrestaného
klubu, v případě, jedná - li se o elektronickou korespondenci, není podpisu třeba.

5.

Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

6.

Součástí odvolání ke Správní radě BSMK je odvolací poplatek ve výši stanovené
v Sazebníku poplatků a odměn.
Článek 31
Projednání odvolání

1.

Odvolací orgán zahájí řízení ve věci projednání odvolání bez zbytečného odkladu,
zpravidla do 7 pracovních dnů v případě DK BSMK, resp. SR BSMK.

2.

Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí předsedy DK BSMK či DK BSMK.
Vychází přitom z materiálů disciplinárního řízení, které v případě potřeby doplní vlastním
šetřením.
Článek 32
Rozhodování v odvolacím řízení

1.

Odvolací orgán odvolání zamítne, je - li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho
podání oprávněna. Odvolání může zamítnout i tehdy, není - li zaplacen odvolací poplatek
nebo je - li podáno bez náležitostí, které je třeba uvést v žádosti o odvolání.

2.

Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí předsedy DK BSMK nebo DK BSMK, dojde - li
k závěru, že její rozhodnutí je odůvodněné a správné.

3.

Odvolací orgán zruší rozhodnutí předsedy DK BSMK či DK BSMK, dojde - li k závěru, že
nešlo o disciplinární provinění.

4.

Odvolací orgán změní rozhodnutí předsedy DK BSMK a DK BSMK, dojde - li k závěru, že
měl být uložen jiný trest.

Článek 33
Dokumentace odvolacího řízení
O zápisu z jednání Správní rady a o oznámení a doručování jeho rozhodnutí platí stejná
ustanovení jako pro DK BSMK, pouze bez možnosti odvolání.
§7
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Článek 34
Záznamy trestů
1.

Tresty hráčů, týmů a dalších členů BSMK budou zveřejněny vždy v nabídce
internetového portálu www.malakopanabrno.cz v sekci “SOUTĚŽE” – “ROZHODNUTÍ
O TRESTECH”.

2.

Tresty uložené jednotlivcům či týmům se archivují v evidenci DK BSMK, resp. SR BSMK.

3.

Kapitán týmu stvrzuje svým podpisem v Zápise o utkání před jeho začátkem, že
nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost.
Článek 35
Změny trestu

1.

Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo zákazu výkonu funkce
potrestaného lze na základě písemné žádosti a nevratného poplatku ve výši 500,- Kč
zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit.

2.

O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK BSMK
nebo SR BSMK).
§8
Závěrečná ustanovení
Článek 37

1.

Nedílnou součástí DŘ BSMK je SPaT, který stanovuje výši pokut a trestů v
disciplinárním řízení a Směrnice k disciplinárnímu řízení BSMK.

2.

Změny ve výkladu tohoto DŘ je oprávněna provádět výhradně Správní rada BSMK, DK
BSMK je pouze poradním orgánem.

3.

Přijetím změn v DŘ se ruší platnost DŘ z předešlého období a všech jeho změn. SR
BSMK je oprávněna provádět změny pouze v průběhu zimní přestávky sezóny nebo
v období mezi ukončením sezóny a začátkem sezóny nové. Aktualizovaný DŘ je SR
BSMK povinna zveřejnit na oficiálních internetových stránkách BSMK.

4.

DŘ BSMK prošel aktualizací schválenou SR BSMK dne 19. 8. 2009 a 12. 2. 2011 ve
složení: Ing. Pavel Rosenbach, Filip Juda, Mgr. René Pazdera, Michal Sirovátka a
Tomáš Balabán

