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I. SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ JEDNOTLIVCŮ 
 
1. Nesportovní chování hráčů na hřišti 

 
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. 
pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu, nedodržení předepsaného 
postavení při provádění kopu, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací 
plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího 
hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou rukou ve 
vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel. 
Trestá se zastavením činnosti na 1-3 utkání. 

 
2. Nesportovní chování hráčů vůči soupeři, spoluhráči, funkcionáři a divákům 

 
Trestá se zastavením činnosti na 1 - 4 utkání. 

 
3. Nesportovní chování hráčů vůči rozhodčím nebo funkcionářům SuperLigy 

 
a) Neuposlechnutí příkazu apod. – Trestá se zastavením činnosti na 1 - 3 utkání 
b) Kritizování, posunky, zesměšňování (bez hanlivých slov) – Trestá se zastavením činnosti 

na 1-4 utkání. 
c) Hrubé protestování, hanlivé výroky, urážky, vulgární výrazy, plivnutí na osobu a jiné – 

Trestá se zastavením činnosti na 4-8 utkání. 
d) Vyhrožování – Trestá se zastavením činnosti na 4-11 utkání. 
e) Hrubé nesportovní chování 

- V době před začátkem utkání – rozhodčí hráče připustí k utkání a podá zprávu 
v zápise o utkání – Trestá se zastavením činnosti na 1 – 5 utkání 

- V době utkání – rozhodčí řeší vyloučením hráče – Trestá se dle bodu a-d 
- Po ukončení utkání do podpisu zápisu – rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání 

Trestá se zastavením činnosti dle bodu a-d 
- Po podpisu zápisu do odjezdu z areálu hřiště – rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání 

Trestá se zastavením činnosti dle bodu a-d, v případě napadení dle bodu 5 a-g 
 

4. Vyloučení hráče po předchozím napomenutí 
 
a) Byl-li hráč vyloučen po druhé ŽK – Trestá zastavením činnosti na 1 utkání 

Do evidence ŽK se započítává pouze 1 ŽK 
 

b) Byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak 
vyloučen-Trestá se dle příslušných článků této přílohy 

 
5. Tělesné napadení 

 
a) Napadení soupeře, spoluhráče a oplácení takového napadení na hřišti – cloumáním, 

vražením, udeřením napadeného míčem a jiným způsobem 
 
- Ve hře – Trestá se zastavením činnosti na 2-6 utkání 
- V přerušené hře – Trestá se zastavením činnosti na 4-11 utkání 
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b) Napadení vedoucího družstva a oplácení takového napadení na hřišti – Trestá se 
zastavením činnosti na 4-11 utkání. 

c) Kopnutím nebo udeřením, podražením napadeného úmyslným zahákováním nohy, 
jestliže byl míč ve hře – Trestá se zastavením činnosti 3-6 utkání 

d) Kopnutím, udeřením nebo podražením napadeného na hřišti v přerušené hře – Trestá se 
zastavením činnosti na 4-12 utkání. 

e) Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného – Trestá se zastavením 
činnosti na 6-22 utkání. 

f) Napadení soupeře, spoluhráče, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací 
plochu v areálu hřiště – Trestá se zastavením činnosti na 6-22 utkání 

g) Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj 
1) Vytržení karet z ruky rozhodčího – Trestá se zastavením činnosti na 6-10 utkání 
2) Jestliže nedošlo ke zranění rozhodčího – Trestá se okamžitým zastavením činnosti 

či funkce na 10-22 utkání. 
3) Jestliže došlo ke zranění rozhodčího – Trestá se okamžitým zastavením činnosti či 

funkce na 15-44 utkání. 
 

6. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání – narušení regulérnosti soutěže 
 
a) Bez úplaty nebo slibu úplaty – Trestá se zastavením činnosti na 5–8 utkání 
b) Bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slibu úplaty – Trestá se zastavením 

činnosti na 9-22 utkání 
 
V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, použije DK přiměřeně nižší 
sazbu. 

 
7. Neoprávněný start 

 
Nastoupení hráče po vyloučení, start hráče v zastavené činnosti, neoprávněný start za jiný 
oddíl, na cizí, neplatný nebo zfalšovaný registrační průkaz, apod.:  
a) Trestá se zastavením činnosti na 4 utkání + kontumace utkání 
b) Při opakovaném provinění 6–10 utkání 
Kapitán mužstva, za umožnění neoprávněného startu hráče 
a) Trestá se zastavením činnosti na 4 utkání 
b) Při opakovaném provinění 6-10 utkání 

 
8. Porušování propozic, řádů, apod. 

 
Předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých 
výpovědí před orgány, nepodepsání zápisu o utkání kapitánem po utkání, neoprávněné 
nakládání s finančními prostředky a jiné porušování směrnic a nerespektování rozhodnutí 
řídících orgánů - Trestá se 1-22 utkání, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle DŘ 

 
9. Nesportovní chování vůči funkcionářům Superligy, protihráčům a divákům 

 
(za nesportovní chování na „půdě SuperLigy – např. hřiště, schůze STK, valná hromada, 
turnaje pořádané MLMF.cz atd.) 
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10. Sazebník finančních postihů 
 
a) Žluté karty 

 
Každá udělená žlutá karta má hodnotu 50 Kč. Těchto 50 Kč za každou udělenou žlutou 
kartu budou hradit hráči před startem nové sezony společně se startovným. Vedoucí 
týmu tedy bude mít dostatek času zajistit proplacení od viníků. Přehled viníků tedy obdrží 
vedoucí mužstev před začátkem nové sezony. 
 
Pravidlo 3 žluté karty = STOP na jedno mistrovské utkání.  Každý hráč bude mít možnost 
jednou, pouze jednou se z trestu vykoupit. V tomto případě, pokud chce hráč nastoupit 
v dalším mistrovském utkání, musí zaplatit poplatek ve výši 200 Kč a to nejpozději 24 
hodin před startem mistrovského utkání. 
 

b) Červené karty 
 
I zde ponecháme možnost vykoupení se z trestu, opět zde platí pravidlo pouze 
s možností vykoupit se pouze jednou. Pokud se tedy hráč již vykoupil na zápas po třech 
udělených žlutých kartách tak o tuto možnost při obdržení karty červené již automaticky 
přišel. 
 
STOP na 1 zápas – 200 Kč 
STOP na 2 zápasy 300 Kč 
STOP na 3 zápasy = 400 Kč 
 
Pokud bude trest vyšší než STOP na tři zápasy, vykoupení není možné, jelikož šlo o 
zákrok či činnost neslučitelnou se stanovami SuperLigy a tudíž není možné vykoupit se 
a ve hře pokračovat. 

 
c) Přeložení zápasu 

 
Zavedli jsem zde možnost přeložení zápasu, pokud je to ze strany jednoho týmu 
nezbytně nutné. Každý tým má tedy právo zažádat 1 x v sezoně o přeložení zápasu. 
Pravidla pro přeložení zápasu a odehrání v náhradním termínu. 
 
Tým, který žádá o přeložení, se musí nejprve dohodnout se svým soupeřem zda 
s přeložením souhlasí. Pokud soupeř nesouhlasí tak se musí zápas odehrát nebo bude 
kontumován dle již zavedených pravidel ve stanovách. 
 
Dále musí najít náhradní termín a to vždy ve hracích dnech ST, ČT, PÁ, tedy ve dnech kdy 
se běžně hraje Superliga a v časech se startem zápasu v 18.15 nebo 21.15 to znamená 
před začátkem ostatních zápasů nebo po skončení zápasů daného dne. 
 
Tým, který žádá o přeložení zápasu, zaplatí vícenáklady spojené s pronájmem haly, 
rozhodčích, služby atd. ve výší 1250 Kč. Po uhrazení poplatku minimálně 48 hodin před 
přeloženým zápasem bude zápas přeložen dle dohodnutých parametrů. 
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II. SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ DRUŽSTEV 
 
1. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání 

 
Trestá se kontumací a pokutou 
a) kontumace 500,- Kč 
b) kontumace 800,- Kč 
c) kontumace 1000,- Kč + vyloučení ze všech soutěží SuperLigy 

 
2. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem nebo odmítnutí týmu pokračovat ve hře 

 
Trestá se kontumací utkání 5:0 a pokutou ve výši pořadí dosažené kontumace 

 
3. Tresty za nedostavení se asistenta rozhodčího (AR1) 

 
Za nedostavení se asistenta rozhodčího (AR1) – odečet 3 bodů a pokuta 500,-Kč 

 
4. Tresty za nejednotné dresy (i chybějící čísla) 

 
a) První případ – 50,- Kč 
b) Každý další případ – 100,- Kč 

 
5. Machinace narušující regulérnost soutěže 

 
Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči, vedoucím družstva, podplacení hráčů 
soupeře, rozhodčích atd., sliby úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže. 
Trestá se pokutou 2000,- Kč, případně vyloučením ze soutěže dle zvážení DK (obě strany) 

 
6. Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři 

 
a) Nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné 

jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání. 
 

b) Hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení předmětů do hřiště, vniknutí diváků na 
hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčího nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu 
hřiště po utkání i při utkání - trestá se dle zvážení DK 

 
 

III. SAZEBNÍK PROVINĚNÍ A TRESTŮ ROZHODČÍCH 
 

1. Neuvedení napomínaného nebo vyloučeného do zápisu 
 
nebo nesprávné popsání přestupků nebo neuvedení důvodů, jejich napomínání nebo 
vyloučení, nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na přední straně zápisu 
apod. Trestá se pokutou až do výše 200,- Kč 
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2. Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání 
 
Zamlčení inzultace, neuvedení napomínaných nebo vyloučených hráčů, připuštění hráče ke 
hře bez platného registračního průkazu, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před 
řídícími orgány. Trestá se pokutou až do výše 200,-Kč 

 
3. Urážky hráčů, funkcionářů či diváků.  

 
- Trestá se pokutou až do výše 500,- Kč 

 
4. Tělesné napadení 

 
Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na 
hrací ploše či v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání. Trestá se zákazem 
výkonu funkce 1-6 měsíců a pokutou do výše 1000,- Kč 

 
5. Podplácení 

 
Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku utkání či bez ovlivnění 
nebo z jakýchkoliv jiných důvodů. 

 
IV. SAZEBNÍK ODMĚN 

 
1. Odměna pro mužstvo v ligové soutěži 

 
- Vyhlašuje se v propozicích jednotlivé soutěže 

 
2. Individuální odměny hráčů 

 
- Vyhlašuje se v propozicích jednotlivé soutěže 

 
 

V. SAZEBNÍK POPLATKŮ 
 

1. Vystavení registračního průkazu pro nově registrovaného hráče 
 

- 100 Kč poplatek, vytvoření a předání registrace pátý pracovní den od převzetí kompletních 
podkladů. 

- 150 Kč poplatek, vytvoření a předání registrace druhý pracovní den od převzetí kompletních 
podkladů. 

- 250 Kč poplatek, vytvoření a předání registrace do 24 hodin od převzetí kompletních 
podkladů. 
 

2. Vystavení duplikátu registračního průkazu 
- 50,- Kč 
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3. Poplatek při ohlášení přestupu 
- 100,- Kč (včetně vystavení RP) 

 
4. Poplatek za odvolání k Předsednictvu SuperLigy 
- 200,-Kč 

 
5. Poplatek za přejmenování družstva 
- 50,-Kč (poplatek za vyhotovení RP není započteno) 

 
6. Poplatek za přidělení přezdívky hráči na stránky www.mlmf.cz 
- 20,- Kč 
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