
NÁVRHOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ 
 

DK ČFSF – Futsal, z.s.  vydává NÁVRHOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ (dále jen NST) platný pro 
soutěže ČFSF s platností od 1.10.2019.  

 

I.  DISCIPLINÁRNÍ  PROVINĚNÍ  JEDNOTLIVCŮ 
 

A - Nesportovní chování na hřišti a lavičce náhradníků 
1.  Pokřikování, dohadování  o   volném  kopu   či  vhazování, nedodržené předepsané 
vzdálenosti od míče /4 m/, úmyslné zdržování hry, opakované porušování pravidel, předstírání 
zranění, hození míče po soupeři,  svévolné opuštění hrací plochy, kritizování rozhodčího, 
opakované diskuse s rozhodčím, nastoupení pod vlivem alkoholu apod. 
Opatření: zastavení činnosti od 1 soutěžního utkání podmíněně - nepodmíněně. 
2. Úmyslné kopnutí, hození míčem směrem na rozhodčího, aniž byl tento zasažen. 
Opatření: zastavení činnosti od 2 soutěžních utkání. 
 

B -  Urážky soupeře, funkcionářů, rozhodčích spoluhráčů, pořadatelů, 
diváků 
1.  Lehčí případy /posunky, odplivnutí, nadávky (blbče, vole) 
Opatření: zastavení činnosti na 1-3 soutěžní utkání 
2.  Hrubé urážky /vulgární výrazy apod./ 
Opatření: zastavení činnosti na 2- 10 soutěžních utkání 
3.  Vyhrožování  
Opatření: - zastavení činnosti na 4-16 soutěžních utkání  
4. Urážky funkcionářů a rozhodčích nezúčastněných na hře 
Opatření: zastavení  činnosti na  2 – 10  soutěžních  utkání 
5. Urážky rozhodčích řídících utkání 
Opatření: zastavení  činnosti na  3 -  14  soutěžních  utkání 
 

C - Tělesné napadení 
1.  Hrubé fauly s míčem 
a/  nedošlo-li ke zranění   
Opatření: zastavení činnosti na 1-3 soutěžní utkání 
b/  došlo-li ke zranění s následkem odstoupení  
Opatření: zastavení činnosti  na 3-12 utkání 
c/  došlo-li ke zranění úmyslnému 
Opatření: zastavení činnosti na 12-48 utkání  
 
 2. Napadení mimo boj o míč /kopnutí, udeření, násilné strčení, plivnutí apod./ 
Opatření: zastavení činnosti  na  1-12 soutěžních utkání, v případě úmyslného zranění   
     napadeného použít sazbu od 6 utkání  výše 
 
3. Napadení rozhodčího na hříšti a v prostoru sportovního  zařízení: 
a/ jde-li o strčení, cloumání, plivnutí, vyražení píšťalky, karty, sprostého /vulgárního/ slovního 
napadení a pod. 
Opatření:  zastavení činnosti na 4-24 soutěžních utkání  
b/ jde-li  o  úmyslné   udeření  míčem,  zapříčinění  pádu  /strčením, sehnutím se za rozhodčím 
a pod./ 
Opatření:  zastavení činnosti na 8-26 soutěžních utkání 
 
 



c/  jde-li o udeření, kopnutí, úmyslné podražení a pod. 
Opatření:  zastavení  činnosti  do 40  soutěžních  utkání, v závažných  případech vyloučení      
z ČFSF    
4.  Napadení členů a funkcionářů ČFSF  v areálu  sportovního zařízení nebo v návaznosti       
na zabezpečení organizace soutěže /udeření, kopnutí,  sražení, cloumání,  plivnutí/ 
Opatření: hráč - zastavení činnosti na 12-48 soutěžních utkání 
Opatření:  člen, funkcionář - zastavení  činnosti  do  40  měsíců  
 

D – Diskvalifikace červenou kartou 
1. Diskvalifikace po druhé ŽK + ČK /bez zápisu/ 
Opatření:  
a) zastavení  činnosti  na  1  soutěžní  utkání 
b) v případě, že  byl  hráč  v daném soutěžním  ročníku  již  takto  trestán , výše  trestu    se  
zvyšuje  ( 2 a  více ) 
 

E – Vyloučení  po  udělení červené  karty 
 /přímá ČK se zápisem/ 
Opatření : 1  až  48  soutěžních  utkání (dle  závažnosti ) 
    Pokud  brankář  jako  poslední  hráč  zamezí  vstřelení  branky  v jasné  brankové    
    Příležitosti hraním  rukou   mimo  brankové  území   a  hráč  chytí  nebo  vyrazí  míč   
    směřující  do branky  rukou   a  obdrží  ČK,  trestá  se  toto  pouze  1  soutěžním   
    utkáním. 
 

F - Úmyslné ovlivňování výsledku 
1. Bez úplaty 
Opatření:  zastavení činnosti na 20 soutěžních utkání, nebo až na 24 měsíců 
2. V  případě  prokázané  úplaty 
Opatření: zastavení  činnosti na 30 soutěžních utkání, nebo až na 40 měsíců 
Při opakovaném jednání vyloučení z řad ČFSF. 
V  obou případech se jedná o narušení regulérnosti soutěže. 
 

G - Neoprávněný start 
1.  Nastoupení po vyloučení ze hry, nebo v době trestů: 
Opatření:  trestá se zastavením činnosti u hráče na 6-10 soutěžní utkání, u kapitána, trenéra    
a vedoucího klubu (družstva)  6-12  soutěžních  utkání 
2.  Neoprávněný start za jiný klub (družstvo): 
Opatření:  trestá  se  zastavením  činnosti u hráče na  8-10 soutěžních utkání, u kapitána, 
trenéra a vedoucího klubu (družstva) 10-12  soutěžních  utkání 
 

H- Uvádění nesprávných údajů a porušování směrnic: 
Předkládání falšovaných dokladů, uvádění nesprávných  svědeckých  výpovědí, nerespektování 
rozhodnutí ŘOS, odborné komise, narušování činnosti ČFSF, apod.   
1. hráči 
Opatření:  trestá se zastavením činnosti  na 1-12 soutěžních utkání  pro hráče, kapitána            
i vedoucího klubu (družstva). 
2.  členové a funkcionáři 
Opatření:  trestá se zastavením činnosti   
a) lehčí případy důtkou 
b) závažnější případy zastavením činnosti na 1-12 měsíců  . 
 

CH - Styk s veřejností 
Hanění  dobrého  jména  sálového  fotbalu,  stížnosti ze strany  majitelů tělocvičen, 
neoprávněná kritika ze strany funkcionářů (písemná stížnost na hráče nebo funkcionáře, kteří 



se neúčastní na hře a pohybují se v areálu sportovního zařízení nebo mimo něj), vyhrožování, 
hrubé nesportovní chování, omezování pohybu a pod. 
Opatření: trestá se zastavení činnosti na 1-24 měsíců, případně  vyloučení z  ČFSF. 
Poznámka: za vyhrožování dle DŘ se nepovažuje situace, kdy  rozhodčí, nebo funkcionář   
ČFSF upozorní hráče, funkcionáře klubu (družstva) nezúčastněných  na hře,  na jejich  
nevhodné chování  a možnost potrestání dle DŘ. 

 
I . Důležitá ustanovení 
Dopustí-li se hráč, člen nebo funkcionář: 
1.  Bezprostředně  po vyloučení (diskvalifikaci) nebo  skončení utkání, ve  kterém byl 
vyloučen(diskvalifikován),  dalšího přestupku, za  který je možno  udělit trest dle bodu A-C, 
bude potrestán za těžší přestupek, ale trest  bude udělen při horní hranici trestní sazby.  
2. Dalšího přestupku v době před projednáním přestupku prvního, budou oba přestupky 
projednány v jeden den, ale odděleně. Při výměře trestu za druhý přestupek se bude přihlížet 
na to, že hráč už byl trestán /přitěžující okolnost/. 
3.   V jednom ročníku  dalšího přestupku, za který  je možno udělit trest,  dle   bodu  A-C, bude 
potrestán vždy v horní hranici příslušného trestního opatření. 
 
 

II.  DISCIPLINÁRNÍ  PROVINĚNÍ  KOLEKTIVŮ  
 

A - Výtržnost  (jedná se o více hráčů, členů,  příznivců družstva , klubu ) 

1. Hrubé dohadování s diváky, účast na hromadné rvačce se soupeři (diváky), nesportovní 
chování klubu (družstva),  apod. 
Opatření:  trestá  se   ztrátou  6  soutěžních   bodů  a  finanční  pokutou  
2.  Vyprovokování rvačky se soupeři (diváky) 
Opatření:  trestá  se   ztrátou  10  soutěžních   bodů  a  finanční pokutou  
3.  Nesportovní  chování  diváků,  urážlivé   pokřikování  na rozhodčího, na hráče, házení 
předmětů,  apod. 
Opatření:  trestá   se  důtkou   klubu (družstvu),  jehož   příznivci  se v utkání výtržnosti 
dopustili,  v případě opakování ztrátou 3 soutěžních bodů a  finanční  pokutou  . Důtka může být 
udělena pouze jednou. 
4.  Inzultace rozhodčího, funkcionářů, pořadatelů,  
Opatření:  trestá  se  ztrátou  9-12  soutěžních  bodů  a    finanční  pokutou  
 

B -  Styk s veřejností  (jedná se o více hráčů, členů,  příznivců klubu (družstva) 

1.  Poškození zařízení haly hrubým chováním, urážlivé jednání s majiteli tělocvičen, 
společenskými   orgány, oprávněné stížnosti na činnost klubu (družstva): 
Opatření:  trestá se důtkou, případně podmínečným vyloučením ze soutěže, náhradou vzniklé 
škody a  finanční  pokutou  
2. Zdemolování zařízení haly, zapříčinění odmítnutí dalšího používání  tělovýchovných  zařízení 
majitelem apod. 
Opatření:  trestá se ztrátou 9-12 bodů, popřípadě vyloučením ze soutěže a náhradou vzniklé 
škody,  popřípadě uhrazením vícenákladů při zajištění jiné tělocvičny  a  finanční pokutou. 
 

C -  Svévolné  předčasné  opuštění  hrací  plochy  celým  klubem 
(družstvem), odmítnutí pokračování ve hře, apod. 
Opatření:  trestá  se důtkou či ztrátou 3-9 soutěžních bodů a finanční pokutou , popřípadě 
podmínečným vyloučením   

 
D -  Zavinění nenastoupení  klubu (družstva) k utkání 
1.  V přátelském utkání  
Opatření:  trestá se důtkou 



2.   V 1 a více soutěžních utkáních 
Opatření:  trestá se dle PS dané soutěže, případně dle  SŘ 
 

E - Úmyslné ovlivnění výsledku  
Opatření:  zastavením činnosti, případně sestupem  klubu (družstva) do nižší soutěže.  
    

F - Nerespektování platných směrnic 
Opatření:  trestá se důtkou, podmínečným, nepodmínečným trestem,finanční  pokutou  (dle 
závažnosti) 

 
G – Nedostatečná  pořadatelská  služba 
Opatření :  trestá  se  důtkou   či  ztrátou  3-9 soutěžních  bodů  a  finanční  pokutou 

 

III.  DISCIPLIÁRNÍ PROVINĚNÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ 
 
A -  Nedodržování PSF a řádů ČFSF 
Opatření:  trestá se důtkou – finanční pokutou – podmínečným - nepodmínečným trestem (dle 
závažnosti) 

 
B - Nerespektování platných směrnic  
Opatření:  trestá se důtkou – finanční pokutou – podmínečným - nepodmínečným trestem (dle 
závažnosti) 

 

IV.  DISCIPLINÁRNÍ  USTANOVENÍ 
 
5 OSOBNÍCH PŘESTUPKŮ HRÁČE - diskvalifikace hráče: povinné střídání, hráč musí do 30 
sekund opustit hrací plochu, nesmí být ani na lavičce klubu (družstva). Provinivšího hráče může 
nahradit hráč z lavičky klubu (družstva), který je uveden v ZU. V dalším utkání může hráč 
diskvalifikovaný po 5 OPH  nastoupit.  
 
ŽK :  napomenutí hráče za závažnější přestupek proti pravidlům nebo řádům 
 
Diskvalifikace po 2 ŽK : hráč po 2 ŽK obdrží ČK. Hráč musí do 30 sekund  opustit hrací 
plochu, nesmí být ani na lavičce klubu (družstva).  Provinivšího hráče může nahradit hráč 
z lavičky svého klubu (družstva), který je uveden v ZU. Hráč nemůže nastoupit v dalším utkání,o 
výši trestu rozhodne příslušná DK  
 
Vyloučení ze hry - ČK :  je uvedena v ZU + stručný popis přestupku. Hráč musí do 30 sekund  
opustit hrací plochu, nesmí být ani na lavičce klubu (družstva). Za vyloučeného hráče může 
nastoupit jiný oprávněný hráč. Pokud byla ČK udělena  členu technického týmu klubu 
(družstva), musí rovněž opustit do 30 sekund hrací plochu. Vyloučený hráč či člen technického 
týmu družstva  nemůže nastoupit v dalším utkání, o výši trestu rozhodne příslušná DK.  

 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 
Disciplinární komise může postoupit rozhodnutí vyšší instanci nebo ji požádat o spolupráci 
případně spolurozhodnutí. 
 


