9. Sazebník poplatků a pokut v celostátních soutěžích 2019-2020
pro řízení před STK SFČR

1. ŽLUTÁ KARTA

2. ČERVENÁ KARTA

- každá čtvrtá v soutěži pro hráče
- každá třetí v play-off 1. ligy pro hráče
- každá druhá v Poháru SFČR pro hráče
- první v soutěži pro mužstvo
- druhá v soutěži pro mužstvo
- třetí a každá další pro mužstvo v soutěži

3. VYKÁZÁNÍ ČLENA REALIZAČNÍHO TÝMU
- první v soutěži pro mužstvo
- druhé v soutěži pro mužstvo
- třetí a další v soutěži pro mužstvo

300,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
500,-Kč
700,-Kč
500,-Kč
1.000,-Kč
1.500,-Kč

4. POŘÁDKOVÁ POKUTA
- uděluje mužstvu STK, DK nebo VV SFČR až do výše 500.000,-Kč
5. ZÁVADY VE VÝSTROJI HRÁČŮ, OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ
- start hráčů bez jmenovky (pouze 1. liga), chybějící část výstroje hráčů, chybějící čísla hráčů,
chybějící rozlišovací dresy (pouze 1. liga a 2. liga) neoznačení funkcionářů mužstva visačkami a
podobně.
první případ v soutěži
za každého hráče (funkcionáře), u kterého je shledána závada
200,- Kč
pokud je závada shledána u 5 a více hráčů a(či) funkcionářů
2.000,- Kč
- druhý případ v soutěži
za každého hráče (funkcionáře), u kterého je shledána závada
500,- Kč
pokud je závada shledána u 5 a více hráčů a(či) funkcionářů
5.000,- Kč
- třetí a každý další případ v soutěži
za každého hráče (funkcionáře), u kterého je shledána závada
1.000,- Kč
pokud je závada shledána u 5 a více hráčů a funkcionářů
10.000,- Kč
6. NEDODRŽENÍ POVINNOSTI DLE článku 7, odst. 4 RMS 2019-2020
Tento bod Sazebníku trestu se vztahuje na veškerá provinění týkající se Článku 7, odst. 4, RMS.
Rozhodnutí o nutnosti výměny dresů (posouzení podobnosti barvy dresů) je v pravomoci
rozhodčího. Rozhodčí posuzuje i to, zda jsou dresy jednotné.
a) 5.000 – 50.000,- Kč (1. liga a celostátní část Poháru SFČR)
– rozhodnutí o závažnosti dle příslušných orgánů SFČR.
b) do výše 100.000,- Kč (1. liga a celostátní část Poháru SFČR)
– rozhodnutí o závažnosti dle příslušných orgánů SF ČR, pokud se jedná o opakovaný případ,
nebo televizní utkání, včetně oficiálně „streamovaných“ utkání.
c) 2.500 – 5.000,- Kč (2. liga)
– rozhodnutí o závažnosti dle příslušných orgánů SFČR.
d) do výše 30. 000 Kč (2. liga)
– rozhodnutí o závažnosti dle příslušných orgánů SFČR, pokud se jedná o opakovaný případ, nebo
televizní utkání, včetně oficiálně streamovaných utkání.
V případě, že bylo domácí družstvo nuceno použít v zápase jinou sadu dresů (z důvodu nesplnění
povinností dle článku 7, odst. 4, RMS) a v příčinné souvislosti s tím byly poškozeny marketingové
zájmy klubu, za které se dá považovat i znemožnění nastoupit do domácího utkání v tradičních

barvách klubu, má klub právo na náhradu škody tímto vzniklé, a to v prokázané výši. O náhradě a
její výši rozhoduje VV SFČR, u kterého je třeba toto právo uplatnit.
7. NEDODRŽENÍ TERMÍNU ZASLÁNÍ VIDEOZÁZNAMU Z MISTR. UTKÁNÍ
- první případ
1. liga 500,-Kč
2. liga 300,-Kč
- za každý další případ
v případě 1. liga o 1.000,- Kč více než v předešlém případě (tzn.
podruhé 1. 500,- Kč, potřetí 2.500,-Kč atd.)
v případě 2. ligy o 500,- Kč více než v předešlém případě (tzn.
podruhé 800,- Kč, potřetí 1.300,- Kč atd.)
8. NEPOŘÍZENÍ VIDEOZÁZNAMU, POŘÍZENÍ NEKVALITNÍHO NEBO NEÚPLNÉHO
VIDEOZÁZNAMU Z MISTROVSKÉHO UTKÁNÍ (dle druhu závady)
- první případ
1. liga, Pohár FAČR 3.000,-Kč
2. liga 2.000,-Kč
- každý další případ
6.000,-Kč
4.000,-Kč
Při nepořízení nebo pořízení neúplného videozáznamu pro potřeby DK bude pokuta navýšena až o
50.000,- Kč dle závažnosti a opakování provinění v sezóně. Pokuta za pořízení nekvalitního
záznamu lze výjimečně v odůvodněných případech snížit.
9. NEÚČAST NAHLÁŠENÉHO TRENÉRA NA MISTROVSKÝCH UTKÁNÍCH, ZMĚNA
TRENÉRA V PRŮBĚHU SOUTĚŽE
- provedení změny trenéra v průběhu soutěže, každá změna
300,-Kč
- neúčast trenéra 1. liga ve více než 5-ti mistrovských utkáních až 15.000,-Kč
- neúčast trenéra 2. ligy ve více než 5-ti mistrovských utkáních až 10.000,-Kč
10. NEÚČAST TRENÉRA NA OHLÁŠENÉ TISKOVÉ KONFERENCI PO UTKÁNÍ A
ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI ČT O ROZHOVOR V SOUVISLOSTI S UTKÁNÍM
- každá neúčast trenér na ohlášené tiskové konferenci po utkání 2.000 až 10.000,- Kč
11. ZAVINĚNÉ POZDNÍ ZAHÁJENÍ UTKÁNÍ
-první případ
až 20.000.- Kč
-každý další případ
až 50.000.- Kč
Potrestanému klubu může být uložena též povinnost úhrady finančních ztrát pořadateli utkání a to
v prokázané výši. O uložení této povinnosti rozhodne po skončení disciplinárního řízení VV
SFČR, u které je třeba toto právo uplatnit.
12. ZÁVADY V POŘADATELSKÉM ZAJIŠTĚNÍ UTKÁNÍ
- dle závažnosti nedostatku
až 200.000,- Kč
13. NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ STANOVENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM SOUTĚŽE KE
SPLNĚNÍ ULOŽENÝCH ADMINISTRATIVNÍCH POVINNOSTÍ
- dle závažnosti nedostatku
až 30.000,- Kč
14. POZDNÍ DORUČENÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ ROZHODČÍM, POZDNÍ DORUČENÍ
ZPRÁVY DELEGÁTA NEBO NEDORUČENÍ, PROVINĚNÍ RO A DS.
- první případ
až 2. 000,- Kč
- každý další případ
až 2.000,- Kč + 1.000,- Kč
15. KLUBY NEPLNÍ MARKETINGOVÉ POVINNOSTI
- dle rozsahu neplnění povinností
až 25. 000,- Kč
16. KLUBY NEPLNÍ PR SMĚRNICI
- nedodání pozvánky před utkáním, nezaslání zápisu o utkání, nedodání fotografií hlavního
banneru „VARTA“, nedodání článku s ohlasy,
první případ
500,- Kč
každý další případ
1.000,- Kč

- nesplněný zápasový harmonogram
první případ
500,- Kč
každý další případ
1.000,- Kč
- nedodání zápasových fotografií nebo jejich špatná kvalita, utkání bez textových online
první případ
1.000,- Kč
každý další případ
+ 1 000,- Kč
- nevhodné výroky během 24 hodin po utkání
až 10.000,- Kč
- kluby, které se nezúčastní PR semináře, budou mít finanční postih ve dvojnásobku pokut
uvedených v bodu 18. Toto ustanovení platí pro kluby 1. ligy.
Tento Sazebník poplatků byl schválen na zasedání VV SFČR dne 10. 10. 2019 a platí do odvolání.
Je přílohou RMS pro soutěže řízené VV SFČR. Jeho závazný výklad provádí STK a VV SFČR.

