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Disciplinární řád 
občanského sdružení Malá kopaná Velké Meziříčí (dále jen MKVM) 

 
 

1. Základní ustanovení: 
1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.9.2013 a je závazným řádem pro malou kopanou ve 

Velkém Meziříčí, dále jen MKVM,  a týmy vstupují do malé kopané s tím, že jej berou plně 
na vědomí a souhlasí s ním. 

1.2 Disciplinární komise je orgánem sdružení MKVM a za svou činnost se zodpovídá Správní 
radě. 

2. Disciplinární řízení: 
2.1 V disciplinárním řízení se projednává porušení soutěžního řádu a provinění proti pravidlům 

MKVM jednotlivcem nebo týmem. 

2.2 Disciplinární komise (DK) rozhoduje o přestupcích na základě písemné zprávy (zápis o 
utkání, stížnost) a na základě vlastních a svědeckých zjištění a výpovědí. 

2.3 Disciplinární komise deleguje svého předsedu k pravomoci rozhodovat menší prohřešky 
bez zasedání celé tříčlenné komise. Menším přestupkem se rozumí přestupek s horní 
hranicí 8 utkání zastavení činnosti. Předseda je povinen informovat všechny členy DK o 
jeho rozhodnutích. 

2.4 K jednání o vyřízení přestupku je DK oprávněna přizvat zúčastněné strany a ty jsou 
povinny se jednání zúčastnit. Pokud se nedostaví, bude záležitost projednána bez jejich 
účasti, se všemi důsledky z toho plynoucími.  

2.5 Zainteresované strany se mají možnost jednání o vyřízení přestupku zúčastnit i pokud 
nebyly přizvány. 

2.6 Veškeré tresty (jednotlivců i mužstev) jsou evidovány u pořadatelů MKVM. 

2.7 Rozhodnutí o potrestání jsou mužstvům či hráčům oznamovány zveřejněním zápisu 
z jednání disciplinární komise na internetových stránkách MKVM – www.mkvm.cz a to vždy 
v pátek po odehrání kompletního kola. 

2.8 Hráč, který byl v zápase vyloučen má automaticky zastavenou činnost až do doby 
konečného rozhodnutí. 

2.9 Po jakémkoli obdržení červené karty má postižený hráč zastavenou činnost na jedno utkání 
nepodmíněně (vždy následující zápas), o případném větším trestu rozhoduje DK dle tohoto 
disciplinárního řádu. 

2.10 Neodpykané tresty za vyloučení se do nové sezóny nepřevádějí, avšak převádějí se 
z podzimní sezóny do jarní (tzn. v průběhu jednoho ročníku ligy).   

2.11 Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat ke správní radě MKVM a to písemnou 
formou nejpozději však do 10-ti dnů od zveřejnění trestu. 

2.12 DK MKVM si vyhrazuje právo ve VYJÍMEČNÝCH případech opustit od potrestání. Takovéto 
prominutí trestu musí být ovšem na návrh DK schváleno nejméně polovinou členů správní 
rady MKVM. 
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3. Disciplinární tresty hráčů: 

3.1 Nesportovní chování na hřišti 
3.1 a) Pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, 

nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, 
zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy hráčem, nedodržení předepsané 
výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti 
pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území 
a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel se trestá zastavením 
činnosti hráče na 1 až 2 soutěžní utkání. 

3.2 Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráčům či divákům 
3.2 a) Nadávky, posunky, odplivnutí aj. jednání, které má napadeného ponížit nebo 

zesměšnit se trestá zastavením činnosti hráče na 1 až 3 soutěžní utkání. 

3.2 b) Hrubé urážky se trestají zastavením činnosti hráče na 2 až 4 soutěžní utkání. 

3.2 c) Urážky s rasistickým podtextem se trestají zastavením činnosti hráče na 2 až 8 
soutěžních utkání. 

3.2 d) Vyhrožování se trestá zastavením činnosti hráče na 2 až 8 soutěžních utkání. 

3.3 Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům, řídícím orgánům nebo 
správcům hřišť 

3.3 a) Kritizování, posunky, zesměšňování, neuposlechnutí apod. se trestá zastavením 
činnosti hráče na 2 až 6 soutěžní utkání. 

3.3 b) Hrubé protestování, nadávky, hanlivé výroky apod. se trestá zastavením činnosti 
hráče na 2 až 4 soutěžní utkání. 

3.3 c) Urážky, vulgární výrazy apod. se trestá zastavením činnosti hráče na 2 až 6 
soutěžních utkání. 

3.3 d) Vyhrožování se trestá zastavením činnosti hráče na 2 až 8 soutěžních utkání. 

3.3 e) Plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky se trestá zastavením 
činnosti hráče na 3 až 12 soutěžních utkání. 

3.3 f) Úmyslné poškození areálu hřiště apod. se trestá zastavením činnosti hráče na 2 až 
12 soutěžních utkání. 

3.4 Nesportovní hra a fauly 
3.4 a) Držení soupeře, strčení, vrážení skočení na soupeře se trestá zastavením činnosti 

hráče na 1 až 2 soutěžní utkání. 

3.4 b) Podražení soupeře, snaha nastavení nohy či skrčením zavinit jeho pád (tzv. stolička) 
se trestá zastavením činnosti hráče na 1 až 2 soutěžní utkání. 

3.4 c) Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře se trestá zastavením činnosti hráče na 1 až 
10 soutěžních utkání. 

3.4 d) Udeření nebo snaha o udeření soupeře se trestá zastavením činnosti hráče na 1 až 8 
soutěžních utkání. 



   
 

 

 3 / 6 

Malá kopaná Velké Meziříčí o.s. 
Sokolovská 7 

594 01  Velké Meziříčí 
www.mkvm.cz 

3.5 Tělesné napadení soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení na hrací ploše, v areálu 
hřiště i mimo něj, hrubé nesportovní chování 

3.5 a) Cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným 
předmětem jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného se 
trestá zastavením činnosti hráče na 2 až 12 soutěžních utkání. 

3.5 b) Jakýmkoli způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného se trestá zastavením 
činnosti hráče minimálně na 5 utkání a v tomto případě může být uložen i doživotní 
zákaz činnosti. 

3.6 Tělesné napadení rozhodčího, funkcionáře, řídícího orgánu nebo správce hřiště na 
HP v areálu nebo i mimo něj 

3.6 a)Inzultace, jestliže nedošlo ke zranění inzultovaného se trestá zastavením činnosti 
hráče na 3měsíce až 2 roky. 

3.6 b) Inzultace, jestliže došlo ke zranění inzultovaného se trestá zastavením činnosti 
minimálně na 3 měsíce a v tomto případě může být uložen i doživotní zákaz činnosti. 

3.7 Úmyslné ovlivnění výsledku utkání – narušení regulérnosti utkání, či celé soutěže 
3.7 a) Jakýmkoli způsobem i bez úplaty ovlivnění výsledku utkání se trestá dotyčný hráč 

zastavením činnosti hráče na 1 až 5 soutěžních utkání. 

3.7 b) Svévolné opuštění hrací plochy hráčem, odmítnutí pokračování ve hře apod. se 
trestá zastavením činnosti hráče na 1 až 5 soutěžních utkání. 

3.7 c) Cílené či vědomé obejití zákazu startu či jiné podobné cílené porušení řádů se trestá 
zastavením činnosti hráče na 1 až 5 soutěžních utkání. 

3.8 Nelegální hráč 
3.8 a) Nelegální hráč na utkání se trestá zastavením závodní činnosti na dobu 2 až 6 

zápasů a dále kontumací tohoto utkání.  

3.9 Porušení základní povinnosti hráče dané Soutěžním řádem 
3.9 a) Nesplnění jakékoli základní povinnosti hráče dané Soutěžním řádem ve všech bodech 

se trestá podmínkou nebo zastavením závodní činnosti na maximálně 2 utkání. 

3.10 Porušení provozního řádu areálu 
3.10 a) Jakékoli porušení provozního řádu areálu (umělé trávy či kabin) hráčem se trestá 

dotyčný hráč zastavením činnosti hráče na 1 až 3 soutěžních utkání. 

3.10 b) Poškození, ničení či jakékoli demolování areálu či kabin hráčem se trestá dotyčný 
hráč zastavením činnosti hráče na 1 až 6 soutěžních utkání.  

 

4. Disciplinární tresty týmů - pokuty 

4.1 Nesportovní chování na hřišti 
4.1 a) Pokřikování na hřišti (bez hanlivých výrazů), dohadování před provedením kopu 

nebo vhazováním, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání 
faulu či zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy hráčem, nedodržení 
předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče 
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přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním 
pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel se trestá 
pokutou pro tým ve výši 0 až 100Kč. 

4.2 Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráčům či divákům 
4.2 a) Nadávky, posunky, odplivnutí aj. jednání, které má napadeného ponížit nebo 

zesměšnit se trestá pokutou pro tým ve výši 100 až 500Kč. 

4.2 b) Hrubé urážky se trestají pokutou pro tým ve výši 200 až 500Kč. 

4.2 c) Urážky s rasistickým podtextem se trestají pokutou pro tým ve výši 200 až 2000Kč. 

4.2 d) Vyhrožování se trestá pokutou pro tým ve výši 200 až 1000Kč. 

4.3 Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům, řídícím orgánům nebo 
správcům hřišť 

4.3 a) Kritizování, posunky, zesměšňování, neuposlechnutí apod. se trestá pokutou pro tým 
ve výši 0 až 500Kč. 

4.3 b) Hrubé protestování, nadávky, hanlivé výroky apod. se trestá pokutou pro tým ve 
výši 0 až 500Kč. 

4.3 c) Urážky, vulgární výrazy apod. se trestá pokutou pro tým ve výši 0 až 500Kč. 

4.3 d) Vyhrožování se trestá pokutou pro tým ve výši 200 až 1000Kč. 

4.3 e) Plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky se trestá pokutou pro 
tým ve výši 200 až 1000Kč. 

4.3 f) Úmyslné poškození areálu hřiště apod. se trestá pokutou pro tým ve výši 300 až 
2000Kč. Tým musí uhradit vzniklou škodu. 

4.4 Nesportovní hra a fauly 
4.4 a) Držení soupeře, strčení, vrážení skočení na soupeře se trestá pokutou pro tým ve 

výši 0 až 100Kč.. 

4.4 b) Podražení soupeře, snaha nastavení nohy či skrčením zavinit jeho pád (tzv. stolička) 
se trestá pokutou pro tým ve výši 0 až 100Kč. 

4.4 c) Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře se trestá pokutou pro tým ve výši 0 až 
500Kč. 

4.4 d) Udeření nebo snaha o udeření soupeře se trestá pokutou pro tým ve výši 0 až 
500Kč. 

4.5 Tělesné napadení soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení na hrací ploše, v areálu 
hřiště i mimo něj, hrubé nesportovní chování 

4.5 a) Cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným 
předmětem jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného se 
trestá pokutou pro tým ve výši 200 až 2000Kč. 

4.5 b) Jakýmkoli způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného se trestá pokutou pro 
tým ve výši 500 až 5000Kč. DK může v tomto případě také rozhodnout o kontumaci 
tohoto utkání. 
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4.6 Tělesné napadení rozhodčího, funkcionáře, řídícího orgánu nebo správce hřiště na 
HP v areálu nebo i mimo něj 

4.6 a)Inzultace, jestliže nedošlo ke zranění inzultovaného se trestá pokutou pro tým ve 
výši 500 až 5000Kč. DK může v tomto případě také rozhodnout o kontumaci tohoto 
utkání. 

4.6 b) Inzultace, jestliže došlo ke zranění inzultovaného se trestá pokutou pro tým ve výši 
500 až 10000Kč. DK může v tomto případě také rozhodnout o kontumaci tohoto 
utkání. 

4.7 Úmyslné ovlivnění výsledku utkání – narušení regulérnosti utkání, či celé soutěže 
4.7 a) Jakýmkoli způsobem i bez úplaty ovlivnění výsledku utkání se trestá pokutou pro 

tým ve výši 500 až 5000Kč, kontumací tohoto utkání a odečtení 12-ti bodů z tabulky 
soutěže. 

4.7 b) Svévolné opuštění hrací plochy hráčem či celým mužstvem, odmítnutí pokračování 
ve hře apod. se trestá pokutou pro tým ve výši 400 až 2000Kč a kontumací utkání. 
Tým který takto znemožnil pokračovat ve hře musí také zaplatit soupeři veškeré 
veškeré výdaje spojené s tímto utkání. 

4.7 c) Cílené či vědomé obejití zákazu startu či jiné podobné cílené porušení řádů ať již 
jednotlivcem či celým týmem se trestá pokutou pro tým ve výši 500 až 2000Kč. 

4.8 Nelegální hráč 
4.8 a) Nelegální hráč na utkání se trestá pokutou pro tým ve výši 200 až 2000Kč a 

kontumací tohoto utkání. 

4.9 Porušení základní povinnosti mužstev dané Soutěžním řádem 
4.9 a) Nesplnění jakékoli základní povinnosti dané Soutěžním řádem ve všech bodech se 

ukládá pokuta ve výši 50Kč až 2000Kč. Bude-li porušení některé z povinností mužstva 
mít vliv na průběh utkání, může DK rozhodnout o kontumaci výsledku. V případě 
porušení povinnosti dané bodem 5.5 SŘ může být mužstvo i vyloučeno ze soutěže. 

4.10 Porušení provozního řádu areálu 
3.10 a) Jakékoli porušení provozního řádu areálu (umělé trávy či kabin) příslušníkem 

družstva se dotyčné družstvo trestá pokutou ve výši 100 až 1000Kč. Dojde-li 
k poškození sportovního areálu, je družstotaké povinno na vlastní náklady toto 
poškození opravit. 

3.10 b) Poškození, ničení či jakékoli demolování areálu či kabin příslušníkem družstva se 
dotyčné družstvo trestá pokutou ve výši 200 až 2000Kč. Dojde-li k poškození 
sportovního areálu, je družsto také povinno na vlastní náklady toto poškození opravit.  
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5. Závěrečné ustanovení 
5.1 V případě recidivy může DK udělit vyšší tresty, případně i vyšší finanční pokuty až do výše 

trojnásobku maximální sazby dané DŘ. 

5.2 Tým, který jakýmkoli způsobem znemožní pokračovat ve hře, dohrát soutěžní utkání či ani 
nenastoupí k utkání je mimo jiné povinen zaplatit soupeři veškeré výdaje spojené s tímto 
utkání. 

5.3 Došlo-li k porušení disciplinárního či soutěžního řádu v plném vědomí kapitána, který o 
takovémto porušení jeho týmu věděl a žádným způsobem nereagoval či se jej snažil 
zakrýt, může být potrestán i kapitán tohoto mužstva. Takovýto trest může být až do výše 
trestu pro příslušného hřáče maximálně však 3SU. 

5.4 Pro ligu veteránů, je-li zahájena, platí poloviční disciplinární tresty a to jak finanční postihy 
týmů tak zastavení závadní činnosti jednotlivců. Poloviční délka trestu se zaokrouhluje 
směrem dolů, kromě trestu na 1SU, kde tento trest se nemění a zůstává v délce jedno 
soutěžní utkání. 

5.5 Všichni příslušníci týmu, ať již hráči, funkcionáři či jiný doprovod, se zavazují dodržovat 
provozní řád areálu (umělé trávy a kabin). Zejména zákaz kouření na umělé trávě a v jejím 
okolí! Při porušení provozního řádu bude postupováno dle DŘ 3.10 či 4.10. 

5.6 MKVM si vyhrazuje právo na změnu výše trestů i pokut. Právo navrhnout změnu v tomto 
disciplinárním řádu má jakýkoli člen správní rady MKVM. 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí 20.8.2013 


