
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 
1.1 Podle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ “) se projednávají všechna disciplinární 

provinění účastníků fotbalových utkání spadajících pod tuto organizaci. Tresty uložené 
disciplinárním orgánem podle tohoto DŘ mají platnost pro všechna utkání organizované 
AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje sportovní klub Svaz malého fotbalu 
Blanensko, z.s. 

1.2 Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění při konfrontaci na republikové úrovni. 
 

2.  PŮSOBNOST DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU: 
2.1 Registrovaní hráči a funkcionáři s licencí rozhodčího a delegáta nesou odpovědnost za své činy i 

mimo utkání, k nimž jsou nominováni či delegováni.  Mohou být proto postiženi podle tohoto DŘ i 
tehdy, jestliže se dopustili závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře 
nezúčastněné za podmínky, že se provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi AMFČR.                                     

 

3. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A JEJÍ DRUHY: 
3.1 Disciplinárními proviněními jsou činy jednotlivců, kterými porušili své povinnosti dané 

stanovami, řády, předpisy a rozhodnutími SR AMFČR, jestliže k postihu takových případů 
nejsou určeny nebo nepostačují jiné prostředky.  

3.2 Druhy disciplinárních provinění: 
a) porušení stanov, řádů a předpisů AMFČR, jakož i rozhodnutí jeho orgánů 
b) provinění související s účastí v soutěžích AMFČR 
c) provinění znevažující jméno AMFČR, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží 

3.3 Znaky disciplinárních provinění jsou uvedeny v příkladových sazebnících, které jsou 
nedílnou součástí tohoto disciplinárního řádu. Pokud dojde k disciplinárnímu provinění 
takovým jednáním provinilce, které není v přílohách uvedeno, použije disciplinární komise 
pro uložení trestu takové ustanovení příkladového sazebníku, jehož znakům je charakter 
provinění svou povahou nejbližší.  

 

4. ÚČEL DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ: 
Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění, objasnění a spravedlivé posouzení 
disciplinárních provinění jednotlivců i oddílů. Disciplinární orgán je povinen dbát zejména 
na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter. 
 

5. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY & JEJICH DRUHY: 
5.1 V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 
5.1.1 peněžitá pokuta 
5.1.2 zastavení závodní činnosti 
5.1.3 zákaz výkonu funkce 
5.1.4 vyloučení ze soutěže 
 

5.2 V disciplinárním řízení lze oddílům ukládat tyto tresty: 
5.2.1 peněžitá pokuta 
5.2.2 uzavření hřiště 
5.2.3 odebrání soutěžních bodů 
5.2.4 vyloučení ze soutěže 

 

5.1.1 Peněžitá pokuta jednotlivcům: 
5.1.1.1 Jednotlivcům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 1000 Kč. 
5.1.1.2 Rozhodčím a delegátům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 1000 Kč. 
5.1.1.3 Trest peněžité pokuty může být uložen samostatně i společně s trestem zastavení závodní 

činnosti, nebo zákazu výkonu funkce jednotlivcům i společně s trestem či opatřením DK pro 
oddíly. 

5.1.1.4 Uloženou pokutu eviduje disciplinární orgán a potrestaný ji uhradí po skončení soutěžního 
ročníku společně s členskými příspěvky pro ročník následující. 

 

5.1.2 Zastavení závodní činnosti: 
5.1.2.1 Trest zastavení závodní činnosti je možno udělit jednotlivci na určité časové období, nebo 

na počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v 



 2 

průběhu soutěžního období a nesmí převyšovat 15 utkání, trest na časové období lze uložit 
za jedno disciplinární provinění nejvýše na 2 roky. Při aplikaci příkladového sazebníku se 
má za to, že trest zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno 
soutěžní utkání. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje 
v mistrovských ani pohárových utkáních, tyto se mu ale do trestu započítávají. Dopustí-li se 
hráč dalšího provinění v průběhu trestu a bude mu za toto provinění uložen nový trest, 
původní trest se mu přeruší a jeho zbytek vykoná až po odpykání nového trestu. Je-li 
potrestaný hráč zároveň funkcionářem vykonávajícím funkce, které jsou povinně uváděny 
na dokumentech opravňujících k účasti v soutěži, nebo jsou pro účastníka soutěže 
předepsány interními dokumenty, rozhodne disciplinární orgán, zda spolu s trestem 
zastavení závodní činnosti vysloví i trest zákazu výkonu funkce. 

5.1.2.2 Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sobě trest zastavení závodní činnosti i 
při konfrontacích na republikové úrovni. 

 

5.1.3 Zákaz výkonu funkce: 
5.1.3.1 Trest zákazu výkonu funkce lze uložit funkcionářům vykonávajícím funkce, které jsou 

povinně uváděny na dokumentech opravňujících k účasti v soutěži, nebo jsou pro účastníka 
soutěže předepsány interními dokumenty, funkcionářům, rozhodčím a delegátům na dobu 
nejvýše 5 let za jedno disciplinární provinění. Ve výroku o trestu disciplinární komise 
stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká. Je-li potrestaný funkcionář 
zároveň registrovaným hráčem, rozhodne disciplinární orgán, zda spolu s trestem zákazu 
výkonu funkce vysloví i trest zastavení závodní činnosti, pokud byl trest uložen za závažné 
provinění, nebo je nebezpečí, že by funkcionář mohl účel trestu zákazu výkonu funkce svou 
účastí v utkání jako hráč obejít. 

5.1.3.2 Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest 
zákazu výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání, jestliže délka trestu nepřevyšuje 
tři měsíce. V době takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v 
žádném fotbalovém utkání, může se však podílet na přípravě oddílu či jiné obdobné 
činnosti.  

5.1.3.3 Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit. 
5.1.4 Trest vyloučením ze soutěže lze jednotlivci uložit z důvodů závažného nebo opakovaného 

porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku jako je soutěžní řád, atd., usnesení a 
rozhodnutí orgánů spolku, nebo jiných členských povinností. 
 

5.2.1 Peněžitá pokuta oddílům 
5.2.1.1 Oddílům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5000 Kč, s možnou úhradou prokazatelných 

nákladů. 
5.2.1.2 Uloženou pokutu eviduje disciplinární orgán a potrestaný ji uhradí po skončení soutěžního 

ročníku společně s členskými příspěvky pro ročník následující. 
 

5.2.2 Uzavření hřiště: 
5.2.2.1 Trest uzavření hřiště lze uložit až na pět soutěžních utkání toho oddílu, při jehož utkání 

k provinění došlo. Při ukládání tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle 
územních podmínek okruh, ve kterém nesmí potrestaný oddíl svá utkání hrát. 

5.2.2.2 Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen. V případě uložení nového trestu 
uzavření hřiště ve zkušební době vykoná oddíl oba tresty. 

 

5.2.3 Odebrání soutěžních bodů: 
5.2.3.1 Oddílu lze po skončení soutěže odebrat maximálně dvacet soutěžních bodů. V případě, že 

k provinění oddílu dojde v průběhu soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, 
ve kterém k provinění došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně technicky uzavřena, odečtou 
se oddílu body v následujícím ročníku soutěže. 

5.2.3.2 Odebrání soutěžních bodů oddílu se použije i jako opatření k vynucení úhrady peněžitých 
trestů a jiných peněžitých plnění. Pro projednání takového opatření se použije přiměřeně 
zásad disciplinárního řízení. Protože toto opatření není trestem, je možno v takovém 
případě uložit odebrání soutěžních bodů i opakovaně. Proti uložení tohoto opatření 
disciplinární komisí není možno se odvolat. 

5.2.4 Vyloučení oddílu ze soutěže: 
Trest vyloučení oddílu ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť 
závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo 
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k ovlivňování utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí 
s ohledem na závažnost provinění stupeň soutěže, v níž bude moci oddíl startovat v příštím 
soutěžním ročníku. 

 

6. DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY: 
6.1 Disciplinární orgán: 

Disciplinárním orgánem rozhodujícím v I. instanci je výlučně disciplinární komise. 
6.2 Pravomoc disciplinární komise: 

DK projednává všechna disciplinární provinění a je oprávněna ukládat za ně tresty a další 
opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit 
s výjimkou orgánů činných v odvolacím řízení. 
 

7. POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ: 
7.1 Zahájení disciplinárního řízení: 
7.1.1 DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem 

k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla zápis o utkání, zpráva delegáta utkání, vlastní 
zjištění DK. 

7.1.2 O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů. 
Disciplinární řízení je zahájeno, pokud o tom rozhodne disciplinární komise a její 
rozhodnutí je uvedeno v zápise z jednání DK. V odůvodněných případech může DK po 
zahájení disciplinárního řízení (případně i před jeho zahájením) provádět vlastní 
disciplinární šetření. Provinilec může být v tomto případě informován až po skončení 
tohoto šetření. 

7.2 Průběh disciplinárního řízení: 
7.2.1 DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. 
7.2.2 DK je oprávněna přizvat k disciplinárnímu řízení provinilce, který je v případě pozvání 

povinen se zúčastnit. Nedostaví-li se provinilec na zasedání DK nebo nebude-li jeho omluva 
uznána disciplinární komisí za opodstatněnou, bude případ projednán bez jeho účasti. 

7.2.3 K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna dále přizvat k jednání osoby, 
které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné 
důkazní materiály. 

7.2.4 V disciplinárním řízení nelze použít zastoupení provinilce či předvolaného jinou osobou. 
7.3 Závěr disciplinárního řízení: 
7.3.1 Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK 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 může DK též 
od potrestání upustit. 

7.3.2 Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
- přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání 
- charakteristiku provinění, za které byl trest uložen 
- ustanovení DŘ, podle kterých byl trest uložen 
- poučení o možnosti odvolání 

7.4 Účinnost disciplinárních trestů: 
Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu, 
případně dnem následujícím po uplynutí již uloženého disciplinárního trestu. 

7.4 Dokumentace disciplinárního řízení: 
7.5.1 Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a 

závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím pověřený zástupce. 
7.5.2 O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně oddíl, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec 

nebo zástupce oddílu jednání DK přítomen, může být rozhodnutí DK vyhlášeno ústně. 
I v takovém případě je však pro počátek běhu lhůty k odvolání rozhodný den písemného 
doručení rozhodnutí DK. 
 

8. ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ: 
8.1 Ukládání trestů: 
8.1.1 Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění 

nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
8.1.2 Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.  
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8.1.3 Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek 
vést další disciplinární řízení. 

8.2 Polehčující okolnosti: 
Při ukládání trestu považuje DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý: 
1) byl vyprovokován 
2) před proviněním se řádně choval 
3) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil 
4) projevil upřímnou lítost 
5) sám oznámil provinění, kterého se dopustil 
6) napomáhal účinně při objasňování svého provinění 

8.3 Přitěžující okolnosti: 
Při ukládání trestu považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý: 
1) dopustil se provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě 
2) dopustil se provinění jako funkcionář 
3) svedl k provinění jiného 
4) dopustil se více provinění 
5) dopustil se provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán 
6) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže 
 

9. ODVOLÁNÍ: 
9.1 Odvolací orgány: 
9.1.1 Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání přímo k Správní radě/výkonnému 

výboru. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání 
nikdo jiný než on sám. Je-li potrestán oddíl, může podat odvolání pouze vedoucí oddílu, 
který je uvedený v ročence pro daný soutěžní ročník. 

9.1.1 Rozhodnutí Správní rady/výkonného výboru je konečné a nelze se proti němu již odvolat. 
9.2 Podání odvolání: 
9.2.1 Odvolání podává potrestaný písemně do 10 dnů ode dne oznámení nebo doručení 

rozhodnutí přímo na oficiální adresu organizace: 
Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s., Štěchov 36, 67971 

9.2.2 Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. 
9.2.3 Podané odvolání musí splňovat následující náležitosti: 

a) musí obsahovat název a adresu oddílu nebo jméno a adresu jednotlivce, kteří odvolání podávají 
b) musí obsahovat tel. kontakt na vedoucího oddílu, či jednotlivce, dle toho, kdo odvolání podává 
c) musí obsahovat označení rozhodnutí DK, důvod odvolání a krátký popis sporné události 
d) musí být zaplacený poplatek za odvolání, dle SAZPTPO. Složenka, či potvrzení o platbě 

musí být přiloženo k žádosti o odvolání 
 

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ: 
10.1 Záznamy trestů: 

Tresty uložené DK se všem provinilcům zaznamenávají do evidence DK. Záznamy je oprávněna 
provádět pouze příslušná DK. Kapitán, případně i vedoucí oddílu, stvrzuje svým podpisem 
v zápisu o utkání, že nastoupivší hráči nevykonávají trest zastavení závodní činnosti. 

10.2 Změny trestů: 
10.2.1 Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a 

uzavření hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně 
podmíněně odložit na zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. 

10.2.2 O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK, nebo SR/VV). 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
11.1 Disciplinární řád byl schválený Správní radou AMFČR dne 05.02.2022. 
11.2 Disciplinární řád je platný od 05.02.2022 
11.3 Tento dokument je závazný pro všechny oddíly, popřípadě členy, účastnící se jakékoliv 

soutěže, organizované Asociací malého fotbalu ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje 
sportovní klub Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. 

 
 
 

Vysvětlivky: 
DŘ    Disciplinární řád 
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SAZPTPO  Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn 
SŘ    Soutěžní řád 
ZoU    Zápis o utkání 
ČK   Červená karta 
ŽK    Žlutá karta 
AMFČR    Asociace malého fotbalu České republiky 


