
 

 

 
 

 
SMĚRNICE K DISCIPLINÁRNÍMU ŘÍZENÍ 

 
 
Tato směrnice popisuje průběh disciplinárního řízení a upravuje práci předsedy Disciplinární 
komise BSMK, Disciplinární komise BSMK (dále jen DK) a nejvyššího odvolacího orgánu, tedy 
Správní rady BSMK (dále jen SR).  
 
O všech pokutách a trestech rozhoduje v prvním stupni předseda DK. V případě nesouhlasu s jeho 
rozhodnutím, má potrestaný možnost podat odvolání k DK, a to na e - mail 
dk@malakopanabrno.cz. Odvolání je možné podat nejpozději do 14 - ti dnů ode dne zveřejnění 
pokut a trestů na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v sekci „SOUTĚŽE – 
ROZHODNUTÍ O TRESTECH“. V případě nesouhlasu s rozhodnutím DK má odporující strana 
právo podat odvolání k SR, a to na e - mail spravnirada@malakopanabrno.cz. 
 
Odvolání se podává prostřednictvím e - mailu, který se zasílá na adresu DK nebo SR. V něm je 
nutné uvést:  
 

- jméno potrestaného 
- o které utkání se jednalo  
- o jaké kolo se jednalo  
- vyjádření, z jakého důvodu potrestaný s trestem nesouhlasí   
- jakou výši trestu potrestaný požaduje 
- další informace, ke kterým by DK mohla přihlédnout jako k polehčujícím okolnostem 

 
Předseda DK svolá nejpozději do 7 - mi pracovních dnů od doručení odvolání zasedání DK a o 
termínu jeho konání informuje stranu, která podala odvolání, rozhodčího a druhou stranu, tedy 
prezidenta soupeřova týmu. Zasedání DK může být vedeno jako konferenční hovor přes mobil či 
Skype. Výsledek jednání DK je zveřejněn na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v 
sekci „SOUTĚŽE – ROZHODNUTÍ O TRESTECH“. V případě, že výsledek jednání není vyhlášen 
předsedou DK ústně, a to za přítomnosti prezidentů obou klubů, je oběma zaslán formou SMS 
zprávy. 
 
V případě, že potrestaný nesouhlasí ani s rozhodnutím DK, má právo podat odvolání k SR, která je 
nejvyšším odvolacím orgánem. Odvolání k SR je třeba podat nejpozději do 14 - ti dnů od 
zveřejnění rozhodnutí DK. Spolu s podáním odvolání se hradí vratná záloha ve výši 500,- Kč na 
číslo účtu DK, které je uvedeno na internetovém portálu BSMK. Záloha je plátci vrácena v případě, 
že je potrestanému v tomto odvolacím řízení vyhověno. Dokud není vratná záloha uhrazena, SR 
odvolání neprojedná. Zasedání SR musí být v tomto případě vedeno za osobní účasti členů SR a 
všech předvolaných, není tedy možné jej vést jako konferenční hovor přes mobil či Skype. 
Rozhodnutí SR je konečné a není možné se proti němu odvolat. Výsledek jednání SR je zveřejněn 
na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v sekci „SOUTĚŽE – ROZHODNUTÍ O 
TRESTECH“. 
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