
 

D I S C I P L I N Á R N Í   Ř Á D 
ČESKÝ SVAZ MMA - ČSMMA 

 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Působnost a účel disciplinárního řádu 
 

1.1. Disciplinární řád upravuje definici disciplinárního provinění, stanoví druhy disciplinárních 
trestů, které mohou být za tyto provinění uděleny včetně pravidel pro jejich ukládání a 
také postup disciplinárních orgánů při jejich projednávání. 
 

1.2. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají všechna disciplinární provinění 
spáchaná v souvislosti se svazovou činností, a to bez ohledu na to, zda je projednávaná 
osoba členem některého klubu sdruženého pod ČSMMA či nikoliv, popř. je bez klubové 
příslušnosti 
 

1.3. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají i všechna provinění související 
s přípravou, organizací a účasti v národních i mezinárodních soutěžích, při tréninku, 
v průběhu sportovních soustředění národního či mezinárodního charakteru, klubových i 
reprezentačních, při pobytu v prostorách sportovních klubů a jiných sportovních zařízení, 
při sportovních zájezdech, při uzavírání klubových či reprezentačních smluv apod.  
 

1.4. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají i všechna provinění spáchaná v 
reprezentaci a mezinárodním styku v tuzemsku i v zahraničí. 
 

1.5. 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 měly nejen represivní, ale i preventivní a výchovný 
charakter.  

 
 
2. Disciplinární provinění 

 
2.1. Disciplinárním proviněním je zaviněné porušení povinností vyplývající z platných stanov 

a dalších vnitřních předpisů ČSMMA (řádů, směrnic, usnesení, rozhodnutí, apod.), 
porušení sportovních pravidel MMA, porušení obecných zásad slušnosti, morálky a cti, 
nesportovní chování, zneužívání svěřené funkce, poškozování majetku, doping1, 
poškozování dobrého jména svazu a jiné nepřípustné jednání způsobilé přivodit 
jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu ČSMMA nebo jinému jejímu členu 
(jednotlivci, klubu). 

 
 

II. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY 
 

 
1 Pro posouzení disciplinárního provinění dopingu, jakož i řízení o něm, se použije Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu v České republice, kterou vydává Antidopingový výbor České republiky (dále „Směrnice“).  
 



3. Druhy disciplinárních trestů 
 

3.1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům (fyzickým osobám) uložit tyto tresty: 
 

a) důtku 
b) veřejnou omluvu 
c) zastavení soutěžní činnosti 
d) odebrání výsledku 
e) peněžitou pokutu 
f) zákaz výkonu funkce 

 
 

3.2. V disciplinárním řízení lze kolektivům (právnickým osobám) uložit tyto tresty: 
 

a) důtku 
b) veřejnou omluvu 
c) zastavení soutěžní činnosti klubu 
d) odebrání výsledku 
e) peněžitou pokutu 
f) vyloučení ze soutěže 

 
4. Důtka 

 

4.1. Důtka je nejmírnějším disciplinárním trestem, který spočívá v upozornění potrestaného 
na porušení jeho povinnosti, jakož i na možné důsledky případného opakování takového 
chování, a který se ukládá zpravidla tehdy, když s ohledem na osobu provinilce není 
zapotřebí uložit přísnější disciplinární trest. 

 

4.2. Důtka může být uložena jedné osobě nejvýše jedenkrát v rámci kalendářního roku. 
 

5. Veřejná omluva 
 

5.1. Veřejná omluva se ukládá zejména v případech méně závažných či ojedinělých 
provinění. 

5.2. Ve výroku o trestu se přesně stanoví termín a způsob provedení veřejné omluvy. 
 
6. Zastavení soutěžní činnosti 
 

6.1. Trest zastavení soutěžní činnosti jednotlivci lze uložit buď na určité časové období, nebo 
pro určité konkrétní soutěže, národního či mezinárodního charakteru. Ve výroku o trestu 
se přesně stanoví, pro jaké časové období nebo pro který typ soutěží se trest uděluje. 

 
6.1.1. Zastavení soutěžní činnosti jednotlivce na určité období lze uložit nejvýše na dobu 

12 měsíců. Provinilec se v tomto případě nesmí zúčastnit žádných soutěží 
uvedených v termínových listinách ČSMMA a mezinárodních uvedených ve 
sportovním kalendáři světové federace MMA – IMMAF. 

 
6.1.2. Trest zastavení soutěžní činnosti lze rovněž uložit samostatně pro případ 

reprezentace a startu na zahraničních soutěžích. 
 



6.1.3. Není-li trest zastavení soutěžní činnosti delší než 3 měsíce, může být 
podmínečně odložen na zkušební dobu od 3 do 12 měsíců. K podmínečnému 
odložení trestu je možno přistoupit, jestliže chování provinilce a okolnosti případu 
odůvodňují závěr, že pouhá pohrůžka výkonem trestu povede k nápravě. 

 

6.2. Zastavit soutěžní činnost klubu lze nejvýše na 6 měsíců nebo 6 nejbližších po sobě 
jdoucích soutěží uvedených v termínové listině ČSMMA.  

 
7. Odebrání výsledku 

 
7.1. Trestem odebrání výsledku se rozumí zrušení dosaženého výsledku v soutěží včetně 

odebrání jakýchkoliv cen (finančních i věcných), popř. tabulkových bodů do soutěže 
družstev (klubů) získaných za dosažení daného výsledku v soutěži. 
 

7.2. Trest je možné uložit jednotlivci i klubu. 
 
8. Peněžitá pokuta 

 
8.1. Trest peněžité pokuty spočívá v uložení povinnosti uhradit peněžité plnění; zaplacené 

částky peněžité pokuty jsou příjmem ČSMMA. 
 

8.2. Fyzickým osobám lze uložit peněžitou pokutu až do výše 20.000, - Kč. 
 

8.3. Právnickým osobám lze uložit peněžitou pokutu až do výše 200.000, - Kč. 
 

8.4. Uloženou pokutu musí provinilec uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabylo právní moci, a v této lhůtě je povinen vyrozumět disciplinární orgán, který o 
uložení pokuty rozhodl, o jejím zaplacení. 

 
8.5. Ukládá-li se peněžitá pokuta fyzické osobě, která se disciplinárního provinění dopustila 

jako člen klubu, uloží se povinnost k úhradě společně a nerozdílně provinilci i klubu. 
 

8.6. Nebude-li peněžitá pokuta uhrazena včas, je disciplinární orgán oprávněn do doby 
úhrady pokuty zastavit soutěžní činnost provinilci, příp. klubu. 

 
9. Zákaz výkonu funkce 

 
9.1. Trest zákaz výkonu funkce může být uložen trenérovi, rozhodčímu, zástupci klubu nebo 

jiné osobě pověřené obdobnou funkcí. 
 

9.2. Trest zákaz výkonu funkce lze uložit pouze za takové disciplinární provinění, které 
souvisí s výkonem funkce. 
 

9.3. Trest zákaz výkonu funkce může být uložen nejvýše na dobu 2 let. 
 

9.4. Ve výroku o trestu musí být specifikován okruh činností, kterých se zákaz s ohledem na 
příslušnou funkci týká. 
 

9.5. Za dodržení zákazu výkonu funkce fyzické osoby nese odpovědnost klub, jehož je 
provinilec členem. V případě nerespektování uloženého zákazu je disciplinární orgán 
oprávněn uložit klubu peněžitou pokutu nebo zastavit klubu soutěžní činnost. 



 
9.6. Zákaz výkonu funkce může být podmínečně odložen na zkušební dobu od 6 do 12 

měsíců. K podmínečnému odložení trestu je možno přistoupit, jestliže chování provinilce 
a okolnosti případu odůvodňují závěr, že pouhá pohrůžka výkonem trestu povede k 
nápravě. 
 

9.7. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit za výkon funkce člena voleného orgánu. 
 

9.8. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit trenérům a funkcionářům, kteří své funkce 
vykonávají v hlavním pracovním poměru. 
 

10. Vyloučení ze soutěže 
 

10.1. Trest vyloučení klubu ze soutěže spočívá ve znemožnění potrestaného klubu, aby 
nadále působil v soutěži pod hlavičkou ČSMMA, popř. IMMAF. 

 
10.2. Trest vyloučení klubu ze soutěže je možné uložit pouze za závažné provinění, které je 

způsobilé ohrozit regulérnost soutěže (např. přihlašování profesionálních zápasníků do 
soutěží amatérů, zkreslené údaje o zdravotním stavu, počtu zápasů u soutěží pro 
začátečníky a mírně pokročilé, krytí dopingové aféry ze strany klubu apod.) 

 
 

III. UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ 
 

11. Zásady ukládání trestů 
 

11.1. Při určení druhu trestu a jeho výměry se přihlédne k závažnosti provinění, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře 
zavinění a k pohnutkám a osobě provinilce. 

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

 
11.3. Projednává-li se současně více disciplinárních provinění jednoho provinilce, uloží se 

trest za nejzávažnější provinění a k ostatním se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. 
 

11.4. Od uložení trestu lze v rozhodnutí disciplinárního orgánu o provinění upustit, jestliže lze 
vzhledem k okolnostem případu považovat samotné projednání věci za dostačující. 
 

12. Polehčující okolnosti 
 

12.1. Polehčujícími okolnostmi jsou zejména, že provinilec: 
 

a) se provinil poprvé nebo pod vlivem okolností na něm nezávislých, 
b) se provinil z nedostatku životních zkušeností,  
c) odstranil škodlivé následky,  
d) svého jednání upřímně litoval,  
e) své jednání sám oznámil,  
f) ke svému jednání byl vyprovokován,  
g) je mladistvý, 
h) přispěl k objasnění skutku 

 



13. Přitěžující okolnosti 
 

13.1. Přitěžujícími okolnostmi jsou zejména, že provinilec: 
 
a) se provinil s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, 
b) se provinil ze ziskuchtivosti, z pomsty, z nenávisti nebo podobné zavrženíhodné 
pohnutky,  
c) se provinil zákeřným, surovým nebo jiným obdobným způsobem,  
d) svedl k provinění jiného, 
e) byl disciplinárně potrestán opakovaně,  
f) proviněním ovlivnil regulérnost soutěže, 
g) se provinil využívaje přitom své funkce, postavení nebo zaměstnání, 
h) dopustil se více provinění. 

 

 
IV. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 
 
14. Zásady řízení 

 
14.1. Nikdo nemůže být disciplinárně postižen jinak, než z důvodů a způsobem, který stanoví 

tento předpis. 
 

14.2. Disciplinární orgány jsou povinny postihovat všechna provinění, o kterých se dozví. 
 

14.3. Disciplinární orgány musí provinění projednávat co nejrychleji, s plným šetřením 
zaručených práv a svobod dotčených osob. 

 
14.4. Disciplinární orgány postupují v řízení za součinnosti dotčených osob tak, aby byl 

zjištěn skutkový stav případu, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který 
je nezbytný pro rozhodnutí. 

 
14.5. Disciplinární orgány hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na 

pečlivém uvážení všech okolností případu, jednotlivě i v jejich souhrnu. 
 
15. Nepřípustnost řízení 

 
15.1. Řízení nelze zahájit nebo v něm pokračovat:  

 
a) je-li provinění promlčeno, přičemž promlčecí doba činí 1 rok od spáchání provinění; 
pokud je s provinilcem zahájeno trestní, správní nebo občanskoprávní řízení za totéž 
jednání, do okamžiku vydání pravomocného rozhodnutí v těchto řízeních promlčecí doba 
řízení neběží, 
b) pokud fyzická osoba zemřela,  
c) pokud právnická osoba zanikla bez právního nástupce, 
d) pro stejný skutek, pro který již bylo řízení pravomocně skončeno. 
 

15.2. Rozhodnutí o tomtéž skutku v trestním, správním nebo občanskoprávním řízení není 
překážkou pro řízení podle tohoto předpisu. 

 
 



16. Lhůty 
 

16.1. Do lhůty stanovené podle dní, se nezapočítává den, kdy nastala skutečnost, určující její 
začátek. 

 
16.2. Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým 

názvem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy nastala skutečnost určující začátek 
lhůty; chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne 
tohoto měsíce. 

 
16.3. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za 

poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. 
 

16.4. Lhůta je zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní 
zásilka adresovaná příslušnému orgánu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci 
rozhodnout. 

 
17. Doručování 

 
17.1. Veškerá komunikace mezi disciplinárním orgánem a účastníkem disciplinárního řízení 

probíhá písemnou formou, nejedná-li se o ústní jednání. 
 

17.2. Písemnosti určené účastníkovi disciplinárního řízení doručuje disciplinární orgán buď 
osobně při ústním jednání, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu účastníka disciplinárního řízení uvedenou v evidenci ČSMMA, popř. na adresu, 
kterou účastník sdělí. 

 
17.3. Odmítne-li účastník převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za 

doručenou dnem, kdy bylo přijetí odepřeno. Nevyzvedne-li si adresát písemnost 
doručovanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ve lhůtě 10 dnů ode dne, 
kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem 
této lhůty. 

 
17.4. Se souhlasem účastníka disciplinárního řízení je možné komunikovat také 

elektronickou formou. Udá-li účastník elektronickou adresu, na kterou mu mají být 
písemnosti týkající se disciplinárního řízení doručovány, probíhá poté veškerá 
komunikace mezi disciplinárním orgánem a účastníkem elektronicky formou prostých e-
mailových zpráv, vyjma doručování rozhodnutí disciplinárního orgánu ve věci. 

 
18. Disciplinární orgány 

 
18.1. Disciplinární provinění v prvním stupni projednává a rozhoduje o něm disciplinární 

komise. 
 

18.1.1. Disciplinární řízení vede senát složený minimálně ze tří členů disciplinární komise 
jmenovaný předsedou disciplinární komise. 
 

18.2. O odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise rozhoduje výkonný výbor ČSMMA. 
 



18.3. Z řízení je vyloučen ten člen disciplinárního orgánu, u něhož pro poměr k 
projednávanému případu nebo k osobám, jichž se řízení přímo dotýká, je důvod 
pochybovat o jeho nestrannosti. 

 
18.4. Z řízení je rovněž vyloučen člen disciplinárního orgánu, který se již zúčastnil 

rozhodování v téže věci jako člen jiného orgánu.  
 
19. Účastníci řízení 

 
19.1. Účastníkem řízení je jednotlivec nebo klub, jehož provinění se projednává. 

 
19.1.1. Podezřelým se tato osoba stane okamžikem, kdy s ním disciplinární komise 

zahájí řízení podle tohoto předpisu. 
 

19.1.2. Podezřelý má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za 
vinu a ke všem okolnostem projednávaného případu; má právo tvrdit skutková 
tvrzení a navrhovat důkazy o nich na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné 
prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován. 

 
19.1.3. Podezřelý má právo zvolit si zástupce. Zástupcem nezletilého podezřelého, který 

nenabyl plné svéprávnosti je vždy i jeho zákonný zástupce. 
 

19.2. V případě provinění jednotlivce je účastníkem řízení i klub, jehož je podezřelý členem. 
 

19.3. Vedlejším účastníkem (poškozený) je ten, který byl proviněním podezřelého přímo 
dotčen ve svých právech a povinnostech a který se do řízení nejpozději v den projednání 
příslušného provinění na zasedání orgánu, přihlásil. 

 
19.4. Klub jako účastník dle ust. čl. 19.2. tohoto řádu a vedlejší účastník dle ust. čl. 19.3. 

tohoto řádu má přiměřeně stejná práva a povinnosti jako podezřelý. 
 

20. Přípravné řízení a zahájení řízení 
 

20.1. Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání disciplinárního 
provinění (dále jen „podnět“), může podat kdokoli. Oznámení přijímá sekretariát či 
výkonný výbor ČSMMA, který je postupuje disciplinární komisi. Disciplinární komise 
může zahájit disciplinární řízení i bez přijetí konkrétního oznámení, pokud zjistí 
podezření ze spáchání disciplinárního provinění při své činnosti. 

 
20.1.1.  Podání podnětu je spojeno s poplatkem 1.000, - Kč. Poplatek se nevybírá, pokud 

podnět podá předseda ČSMMA nebo výkonný výbor ČSMMA. 
 

20.1.2. Poplatek je nutno uhradit na účet ČSMMA, nebo jej složit v hotovosti na 
sekretariátu ČSMMA. Poplatek bude vrácen, pokud disciplinární komise dospěje ve 
svém rozhodnutí k závěru, že k disciplinárnímu provinění podezřelého došlo, jinak 
je poplatek příjmem ČSMMA. 
 

20.2. Disciplinární komise prověří oznámení a rozhodne, zdali je důvodné zahájit disciplinární 
řízení, přitom postupuje z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném 
rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech skutečností důležitých pro posouzení 
případu. 



 
20.3. Řízení je zahájeno tím, že disciplinární komise doručí podezřelému vyrozumění o tom, 

že s ním zahájila řízení o provinění, které musí být skutkově popsáno tak, aby jej nebylo 
možné zaměnit s jiným. 

 
20.4. O zahájení disciplinárního řízení vyrozumí disciplinární komise také klub, jehož je 

podezřelý členem a případně též poškozeného. 
 

20.5. Pokud disciplinární komise dospěje k závěru, že disciplinárním proviněním mohla být 
současně naplněna skutková podstata trestného činu, oznámí zjištěné skutečnosti 
orgánům činným v trestním řízení. 

 
21. Postup v řízení 

 
21.1. Disciplinární provinění se projednává zásadně ústně a za stálé přítomnosti všech členů 

senátu disciplinární komise (dále jen „senát“). Zasedání senátu je neveřejné, 
nerozhodne-li disciplinární komise jinak. 

 
21.2. Zasedání senátu řídí a dokazování provádí předseda disciplinární komise, nepověří-li 

tím jiného člena disciplinární komise. 
 

21.3. Ze zasedání senátu se pořizuje protokol, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a 
závěrech jednání. 

 
21.4. Den ústního jednání stanoví předseda disciplinární komise tak, aby účastníci řízení měli 

alespoň 5 pracovních dnů k přípravě. 
 

21.4.1. Účastník je vždy oprávněn zúčastnit se ústního jednání nebo se může k věci 
vyjádřit i písemně. Účastník je povinen se ústního jednání zúčastnit pouze tehdy, 
byl-li výslovně na toto jednání předvolán. 
 

21.4.2. Nedostaví-li se k ústnímu jednání účastník předvolaný podle předchozího 
odstavce bez řádné a důvodné omluvy nebo nedostaví-li se účastník, který nemá 
povinnost se jednání zúčastnit, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho 
účasti. 

 
22. Dokazování 
 

22.1. Disciplinární komise je oprávněna požádat o součinnost (např. o odborné stanovisko, o 
podání vysvětlení rozhodných skutečností, o obrazovou, zvukovou či datovou 
dokumentaci apod.) jakýkoliv orgán ČSMMA nebo jakéhokoliv člena ČSMMA a tito jsou 
povinni v mezích svých možností žádosti disciplinární komise vyhovět. 

 
22.2. Provedení důkazu může navrhnout každý účastník zásadně před zahájením 

projednávání provinění na zasedání disciplinární komise, případně důkaz předložit k 
provedení na tomto projednávání. 

 
22.3. Senát rozhoduje o tom, které důkazy budou provedeny. Za důkaz může sloužit vše, co 

může přispět k zjištění skutkového stavu, zejména výpověď podezřelého, výpovědi 
svědků, znalecké posudky a vyjádření, listiny a předměty, videozáznamy, audiozáznamy 
a jiné obdobné záznamové prostředky. 



 
22.4. Účastníci musí být po provedení každého důkazu dotázáni, zda se k němu chtějí 

vyjádřit. 
 

22.5. Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že se další důkazy provádět 
nebudou, prohlásí předseda senátu dokazování za skončené a udělí závěrečné slovo 
podezřelému. 

 
23. Rozhodnutí 

 
23.1. Senát může rozhodnout jen o skutku, pro který bylo řízení zahájeno. 

 
23.2. Senát rozhodne usnesením, zda se podezřelý viny zprošťuje nebo zda se podezřelý 

uznává vinným a uloží trest. 
 

23.3. Usnesení, kterým se podezřelý uznává vinným, obsahuje: 
 

a) označení disciplinárního orgánu, který rozhodnutí vydal, 
b) den a místo vydání rozhodnutí,  
c) označení toho, kdo byl uznán vinným, 
d) popis skutku s uvedením místa a času, kdy k němu došlo, 
e) vyslovení viny, 
f) druh a výměru trestu, případně výrok o upuštění od uložení trestu, stanovení doby 
zákazu činnosti, či stanovení jiné skutečnosti důležité pro výkon rozhodnutí, případně i 
výrok o náhradě nákladů řízení, 
g) odůvodnění 
h) poučení o odvolání. 

 
23.4. Rozhodnutí je nutné bez zbytečného odkladu po jeho vydání doručit dle článku 17 

tohoto řádu2: 
 

a) podezřelému, příp. též zákonnému zástupci 
b) klubu, jehož je podezřelý členem 
c) vedlejšímu účastníku (poškozenému) 
d) výkonnému výboru ČSMMA 

 
23.5. Disciplinární komise může vhodným způsobem zveřejní usnesení, kterým se podezřelý 

uznává vinným pro ostatní členy ČSMMA (např. zveřejněním na internetových stránkách 
ČSMMA). 

 
23.6. V právní moci je rozhodnutí tehdy, jestliže bylo doručeno všem účastníkům 

disciplinárního řízení a nelze se proti němu již odvolat. 
 
24. Náklady řízení 
 

24.1. Účastníci řízení nesou své náklady sami. 
 

24.2. Disciplinární komise může v případech zvláštního zřetele rozhodnout, že některému z 
účastníků náleží přiměřená náhrada nákladů, jež v řízení vynaložil. 

 
2 Doručování zajistí sekretariát ČSMMA. 



 
25. Podmíněné zastavení řízení 

 
25.1. Předseda disciplinární komise může řízení podmíněně zastavit, jestliže se podezřelý k 

činu doznal a vzhledem k okolnostem případu lze považovat rozhodnutí o podmíněném 
zastavení za dostačující. 

 
26. Zkrácené řízení 

 
26.1. V méně závažných věcech může disciplinární komise vydat rozhodnutí bez ústního 

projednání věci, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán již opatřenými důkazy; 
rozhodnutí bez projednání obsahuje i poučení o právu podat odpor. 

 
26.2. Podezřelý může proti rozhodnutí bez projednání podat odpor, a to do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí. 
26.3. Byl-li ve lhůtě podán odpor, rozhodnutí bez projednání se ruší a nařídí se projednání 

disciplinárního provinění. 
 
 

V.PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ 
 
27. Odvolání 

 
27.1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinární komise je odvolání. Odvolání má 

odkladný účinek. 
 

27.2. Rozhodnutí může odvoláním napadnout: 
 

a) podezřelý, 
b) klub, jehož je podezřelý členem, 
c) jde-li o mladistvého, v jeho prospěch též jeho zákonný zástupce, 
d) vedlejší účastník (poškozený). 

 
27.3. Odvolání se podává k výkonnému výboru ČSMMA prostřednictvím sekretariátu 

ČSMMA ve lhůtě 15 dní dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 

 
 
28. Řízení u odvolacího orgánu  
 

28.1. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu a provede důkazy 
potřebné pro rozhodnutí o odvolání; jeli to nutné, dosavadní řízení doplní a případné 
vady odstraní. 

 
28.2. Pro postup a rozhodování v odvolacím řízení se použijí obdobně ustanovení tohoto 

řádu pro řízení v prvním stupni, pokud zde není uvedeno jinak. 
 
29. Rozhodnutí odvolacího orgánu 

 
29.1. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně nebo osobou 

neoprávněnou. 



29.2. Shledá-li odvolací orgán, že odvolání není důvodné, napadené rozhodnutí potvrdí. 

29.3. Shledá-li odvolací orgán, že je odvolání důvodné, napadené rozhodnutí zruší a ve věci 
sám rozhodne, popř. rozhodnutí disciplinární komise změní. 

29.4. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 

30. Přezkumné řízení z iniciativy výkonného výboru ČSMMA 

30.1. Výkonný výbor ČSMMA je oprávněn nejpozději do 30 dní ode dne doručení rozhodnutí 
disciplinární komise zahájit přezkumné řízení z vlastní iniciativy, jestliže má za to, že 
rozhodnutí není věcně správné nebo bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. 

31. Obnova řízení 

31.1.  Obnovu řízení, které skončilo pravomocným rozhodnutím, povolí disciplinární komise 
na návrh podezřelého, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy dříve neznámé, které by 
mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině. 

31.2. Obnovu řízení lze povolit jen do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí. 

32. Výkon trestu 

32.1.  O tom, zda se ten, komu byl uložen podmíněný trest, osvědčil, rozhodne disciplinární 
komise po skončení zkušební doby. 

32.2. Po uplynutí poloviny výměry trestu zákazu soutěžní činnosti nebo trestu zákazu výkonu 
funkce může disciplinární komise na návrh provinilce rozhodnout, že se podmíněně 
upouští od výkonu zbytku trestu. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

33. Přechodná ustanovení 

33.1. Řízení o disciplinárním provinění zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
disciplinárního řádu se řídí dosavadním předpisem. Pro posuzování výměru trestu se 
použije předpis pro podezřelého příznivější. 

34. Závěrečná ustanovení  

34.1. Tento disciplinární řád byl schválen výkonným výborem ČSMMA usnesením č. U1/2021 
dne 4. 2. 2021, a nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. 2. 2021. 


