
Na základě dohody Administrátora PKFL s Arbitráží PKFL dochází s platností od začátku 

oficiálního termínu 12. kola (4. 3. 2019) k níže uvedeným úpravám Soutěžního řádu PKFL 

a Pravidel PKFL. 

 

Soutěžní řád, bod 3 – Rada PKFL: 

Rada PKFL (dále Rada) je kolektivní kontrolní orgán, vykonávající funkci sportovně-technické 
a disciplinární komise. Rada PKFL jedná v případě sporů mezi kluby, v případě odvolání klubu proti 
rozhodnutí administrátora, v případech závažných disciplinárních prohřešků dle Disciplinárního řádu 
(dále DŘ), v případě dalších předem nedefinovaných porušení pravidel, soutěžního řádu (dále SŘ) 
a DŘ, a ve všech ostatních případech spadajících do sportovně-disciplinární pravomoci Rady. Rada je 
taktéž oprávněna udělovat klubům finanční pokuty nad rámec DŘ. Rada projednává případy na 
základě podnětu klubů, administrátora nebo svého vlastního. 

Rada má tři členy z řad hráčů zástupců klubů PKFL, kteří jsou voleni korespondenčním způsobem 
(pomocí administrace webu) na a její funkční období trvá vždy po dobu jednoho ligového ročníku 
(funkční období začíná vždy 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku). Bezprostředně po svém 
ustanovení si Rada PKFL ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. V případě, že v době 
skončení mandátu Rady PKFL není zvolena Rada nová, vykonává do doby zvolení nové Rady PKFL 
její mandát Arbitráž PKFL. 

Právo nominovat kandidáta do Rady PKFLVolební právo má každý klub, který se přihlásil a byl přijat 
do daného ročníku PKFL, a to z hráčů vedených na své soupisce. V případě, že v době skončení 
mandátu Rady PKFL není zvolena Rada nová, vykonává do doby zvolení nové Rady PKFL její 
mandát Arbitráž PKFL. Nominaci na člena Rady PKFL zasílá jednatel klubu nebo jeho zástupce e-
mailem Administrátorovi PKFL, a to v termínu do 31. srpna daného roku.  

V případě, že Administrátor PKFL obdrží čtyři nominace a více, nejpozději do tří pracovních dní vypíše 
volby do Rady PKFL s termínem pro hlasování jeden týden. Volby probíhají korespondenčním 
způsobem pomocí administrace webu, případně emailem. Každý klub, který se přihlásil a byl přijat do 
daného ročníku PKFL, má ve volbách jeden hlasovací email, jménem klubu hlasuje jednatel, příp. 
jeden z jeho zástupců. Volby jsou platné bez ohledu na počet hlasujících týmů, probíhají v jednom 
kole preferenčním způsobem, každý klub může ve svém hlasovacím emailu hlasovat až pro tři 
kandidáty. Tři kandidáti s největším počtem hlasů jsou zvoleni za členy Rady, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje dřívější čas přijetí posledního hlasu.  

V případě, že Administrátor PKFL obdrží tři nominace a méně, volby se nekonají a navržení kandidáti 
se automaticky stávají členy Rady PKFL. S ohledem na dosavadní činnost kandidáta v orgánech 
PKFL, jeho sportovní činnost v PKFL, odborné zkušenosti, morální profil nebo případný střet zájmů 
mají Administrátor PKFL a předseda Arbitráže PKFL právo po společné dohodě navrženého kandidáta 
odmítnout.  

V případě, že Rada PKFL po začátku funkčního období není nebo přestane být kompletní (z důvodu 
např. rezignace člena, odmítnutí zvolení, odmítnutí kandidáta dle předchozího odstavce či nižšího 
počtu kandidátů než tři), postupuje se následovně. Proběhly-li volby, rezignace člena Rada doplní 
Rada své řady o kandidáta, který ve volbách nebyl zvolen, ale obdržel nejvíce hlasů mezi nezvolenými 
kandidáty (v případě shodného počtu hlasů rozhoduje čas přijetí posledního hlasu). V případě, že 
žádný takovýtento kandidát není nebo členství v Radě odmítne, stejně jako v případě, že z důvodu 
nízkého počtu kandidátů se volby nekonaly, mají Administrátor PKFL a předseda Arbitráže PKFL 
právo po společné dohodě doplnit Radu PKFL vlastními kandidátem či vlastními kandidáty vypíše 
Administrátor PKFL do týdne nové volby. Nově zvolená rada má mandát pouze do konce daného 
ligového ročníku.  

Rada PKFL rozhoduje zpravidla korespondenčním hlasováním svých členů pravidlem většiny. 
Jakékoliv rozhodnutí může být přijato pouze nadpolovičním počtem hlasů členů Rady PKFL (tj. 
minimálně dvěma hlasy). Hlasování je platné i v případě, kdy se jeden člen rady hlasování neúčastní 
(ohlášený střet zájmů, nečinnost apod.). Pokud Rada není schopna dle stanovených pravidel 
rozhodnout, je povinna daný případ bezodkladně předat k rozhodnutí Arbitráži PKFL. 

Rada PKFL vždy po každém kole projednává přestupky a podněty z daného kola. Rada PKFL 
rozhoduje zpravidla korespondenčním hlasováním svých členů pravidlem většiny. Jakékoliv 
rozhodnutí může být přijato pouze nadpolovičním počtem hlasů členů Rady PKFL (tj. minimálně 



dvěma hlasy). Hlasování je platné i v případě, kdy se jeden člen rady hlasování neúčastní (ohlášený 
střet zájmů, nečinnost apod.). Po skončení hlasování daného kola je Rada povinna bezodkladně 
zveřejnit na příslušné záložce webu PKFL zápis se zaznamenáním výsledků jednotlivých hlasování, 
zpravidla nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od skončení daného kola. Pokud Rada není schopna dle 
stanovených pravidel rozhodnout, je povinna daný případ bezodkladně předat k rozhodnutí Arbitráži 
PKFL.V případě nesouhlasu s rozhodnutím Rady PKFL je klub oprávněn podat odvolání k Arbitráži 
PKFL (viz bod 4). 

Rada je kolektivním orgánem a v průběhu funkčního období je možno ji jako celek odvolat. Hlasování 
o odvolání Rady vyvolá administrátor v případě, že v rozmezí 14 dnů obdrží od 1/3 klubů PKFL návrh 
na hlasování o odvolání Rady. V průběhu hlasování se musí nadpoloviční většina klubů vyslovit pro 
odvolání Rady. V případě odvolání Rady je administrátor povinen do týdne vypsat nové volbyvýzvu 
pro podávání nominací do nové Rady, jejíž ustanovení poté proběhne v souladu s postupem 
uvedeným v tomto bodě SŘ. Nově ustavená Rada má mandát vždy jen do konce daného ligového 
ročníku. 

Odůvodnění: vzhledem k dlouhodobě malému zájmu jak o činnost v Radě PKFL, tak o volby do Rady 
PKFL dochází ke zjednodušení procedury ustavení tohoto orgánu, současně jsou stanovena pravidla 
pro ustavení Rady PKFL v případech, kdy počet zvolených kandidátů je nižší než počet členů Rady 
PKFL. Dále je stanoven pevný termín pro podávání návrhu kandidátů, který odpovídá poslednímu dni 
funkčního období stávající Rady PKFL. 

 

Pravidla, bod 1 – Hrací plocha: 

Hřiště, které dosáhne na hranici 90b a výše, ale bez splnění jedné či obou doplňujících podmínek, 
a hřiště, které dosáhne celkového hodnocení v rozmezí 50b 60b až 89b, je možné pro zápasy PKFL 
využít za předpokladu předem daného souhlasu soupeře. Hřiště, jehož celkové hodnocení je nižší než 
50b60b, pro zápasy PKFL nelze využít, a to ani se souhlasem obou týmů. 

Odůvodnění: z důvodu snahy o zkvalitňování hřišť PKFL dochází ke zvýšení hranice pro nepovolená 
hřiště na 60b. Tato změna se v současnosti dotkne tří hřišť s povrchem druhé generace, futsalovými 
rozměry a kulatými vápny. Tato hřiště nejsou pro malý fotbal 5+1 vhodná a nebudou pro potřeby PKFL 
nadále využitelná.  

 

Pravidla, bod 1 – Hrací plocha: 

Hřiště, které dosáhne na hranici 90b a výše, ale bez splnění jedné či obou doplňujících podmínek, 
a hřiště, které dosáhne celkového hodnocení v rozmezí 60b až 89b, je možné pro zápasy PKFL využít 
za předpokladu předem daného souhlasu soupeře (žádost o akceptování takového hřiště i souhlas 
soupeře se podávají přes administrační systém; v případě technického výpadku lze souhlas zajistit i 
emailem). V případě, že domácí tým zvolí pro zápas takovéto hřiště, má hostující tým možnost v rámci 
tvorby rozpisu zápasů toto hřiště vetovat. Domácí tým je v případě veta povinen neprodleně nahlásit 
jiné hřiště z kategorie povolených. V případě, že během tvorby rozpisu utkání není hřiště vetováno, je 
rozpis platný a jeho změna se řídí pravidly pro překlad zápasů.  

Odůvodnění: dochází ke sjednocení postupu v případech, kdy hostující tým má v souladu se 
Soutěžním řádem PKFL, resp. Pravidly PKFL v určitých případech právo vetovat termín a/nebo hřiště 
navržené domácím týmem. Termínové veto je možné uplatnit v průběhu tvorby rozpisu podzimní 
a jarní části soutěže, zatímco v případě hřiště musel domácí tým vždy aktivně získat souhlas soupeře. 
V obou případech bude nyní aplikován stejný postup: domácí tým má právo navrhnout termín zápasu 
i mimo sobotu a neděli od 9.00 do 21.30 a stejně tak má domácí tým právo navrhnout hřiště, jehož 
bodování je mezi 60b a 89b, nebo je vyšší než 90b, ale nesplňuje jednu či obě povinné kategorie. Po 
zanesení tohoto termínu/hřiště do rozpisu má hostující tým právo ve lhůtě stanovené Administrátorem 
PKFL tento termín, resp. toto hřiště vetovat.  

 

Pravidla, bod 4 – Výstroj hráčů: 

Klub nastupuje v jednotných dresech stejné barvy, nejlépe opatřenými různými čísly. Výstroj se skládá 
z dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Oblečení brankáře musí být barevně 
odlišeno od oblečení obou klubů. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno. 
Povolena je sportovní obuv určená pro hru na umělém povrchu (turfy, kopačky modelu AG nebo HG 



s minimálně šesti krátkýminízkými lisovanými špunty na patě, sálová obuv, tenisky apod.). Výslovně 
jsou zakázány lisovky s vysokými špunty (FG, HG), kombinované kopačky obsahující kombinaci 
vysokých špuntů a nízkých špuntů (FG/AG), celokožené kopačky včetně podrážky, kopačky jakéhokoli 
druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky (SG) a kombinované kopačky obsahující kombinaci 
vysokých špuntů a kolíků (SG/FG). 

Odůvodnění: pravidlo o povolené obuvi je upřesněno s ohledem na vývoj modelů kopaček dostupných 
na trhu. 

 

Pravidla, bod 7 – Zahájení a přerušení hry: 

Na začátku utkání (v poločase, po brance) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí 
pohnout směrem dopředu). Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení. 

Odůvodnění: sladění Pravidel PKFL s platnými Pravidly fotbalu FIFA. 

 

Pravidla, bod 11 – Osobní tresty: 

Rozhodčí je povinen napomenout hráče žlutou kartou v případě následujících přestupků: 

 chová se nesportovně (jeho jednání je v rozporu se zásadami slušného chování a čestného boje 
o míč; použije vůči soupeři nebo jiné osobě výhrůžná nebo provokativní gesta; simulování kdekoli 
na hrací ploše, které má oklamat rozhodčího; svlečení dresu na oslavu dosažení branky) 

 slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje proti rozhodnutí rozhodčího; 

 soustavně porušuje pravidla (opakovaně se dopouští drobných přestupků); 

 zdržuje navázání hry; 

 nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu (5 m) nebo kopu z rohu (5 m); 

 bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu, aby své družstvo doplnil nebo se do týmu 
vrátil; 

 úmyslně a bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu. 

 nesportovní chování 
 podražení (kopnutí při skluzu ze strany) soupeře z boku (ze strany) v souboji o míč 

v nepřerušené hře 
 zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře úmyslným strčením / vražením / držením 

do soupeře v boji o míč nebo úmyslným hraním míče rukou v nepřerušené hře 
 držení soupeře za dres (trenky, ruku, nohu) v souboji o míč v nepřerušené hře, bez zjevné 

snahy a úmyslu hrát míčem 
 neuposlechnutí pokynu rozhodčího 
 použití výhružných nebo provokativních gest vůči soupeři nebo jiné osobě (pokud není 

posouzeno jako hrubé nesportovní chování) 
 pokus o docílení branky rukou 
 úmyslné provedení volného kopu nebo vhazování přesto, že rozhodčí hráče vyzval, aby 

vyčkal až na jeho pokyn 
 simulace pádu hráče nebo zveličení následků kontaktu, který má kdekoli na hrací ploše 

přimět rozhodčího k nařízení kopu 
 předstírání zranění 
 úmyslné zakopnutí míče v přerušené hře mimo hrací plochu 
 úmyslné zalehnutí míče, zadržení míče vsedě mezi nohama tak, aby jím soupeř nemohl hrát 
 svlečení dresu na oslavu dosažení branky 

 protesty 
 kritika rozhodčího v (ne)přerušené hře bez hanlivých výrazů 
 kritika spoluhráče, protihráče, funkcionáře, diváka v (ne) přerušené hře bez hanlivých výrazů 
 mávnutí rukou (chycení se za hlavu) jako protest proti rozhodnutí rozhodčího 

 soustavné porušování pravidel - opakované drobné jednotlivé přestupky, mimo slibně se 
rozvíjející akce 

 zdržování 
 úmyslné zdržování hry v přerušené době hry 
 úmyslné odnesení, odhození nebo odkopnutí míče od místa kopu nebo vhazování 

v přerušené době hry 



 postavení se před míč nebo zaujímání předepsané vzdálenosti 5m zdlouhavým způsobem, 
aby bylo znemožněno soupeři rychlé provedení kopu 

 nedodržení předepsané vzdálenosti 5m při provádění přímého volného kopu, nepřímého volného 
kopu, pokutového kopu, kopu z rohu a 1m při vhazování soupeřem 

 vstup na hrací plochu / opuštění hrací plochy bez souhlasu rozhodčího. 

Rozhodčí je povinen napomenout hráče červenou kartou v případě následujících přestupků: 

 hraje surově (hraje vůči soupeři násilně nebo se záměrem ho zranit; za surovou hru se zejména 
považuje skluz provedený zezadu, při němž hráč soupeře ohrozí tím, že jej podrazí nebo kopne; 
rovněž úmyslné prudké udeření soupeře míčem se považuje za projev surové hry); 

 chová se hrubě nesportovně (jednání hráče má podle názoru rozhodčího násilný nebo 
zneucťující charakter – udeření nebo napadení protihráče);   

 plivne na soupeře nebo na jinou osobu; 

 zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost dosáhnout 
branky tím, že úmyslně zahraje míč rukou – vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území; 

 zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastaví 
přestupkem, za který se nařizuje přímý volný kop, popřípadě pokutový kop; 

 použije pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest; 

 během utkání je podruhé potrestán napomenutím. 

 surová hra 
 úmyslné (násilné) podražení soupeře zezadu (ze strany) v nepřerušené hře bez snahy hrát 

míč (v souboji o míč) 
 úmyslné (násilné) kopnutí soupeře zezadu (ze strany, zepředu) v nepřerušené hře bez 

snahy hrát míč (v souboji o míč) 
 úmyslné (násilné) prudké strčení (vražení) rukou (tělem) do soupeře v nepřerušené hře bez 

snahy hrát míčem 

 hrubé nesportovní chování 
 kopnutí soupeře ze strany (zezadu, zepředu) do nohy (hýždě, břicha, stehna, zad apod.) v 

přerušené hře - či mimo souboj o míč 
 udeření soupeře rukou (loktem, ramenem, prudce míčem, pískem, hlínou) do hlavy (nohy, 

hýždě, břicha apod.) v přerušené hře - či mimo souboj o míč 
 vytržení karty z ruky rozhodčího 
 fyzické napadení soupeře nebo jiné osoby (mimo rozhodčích) 
 neoprávněný vstup na hrací plochu s cílem zabránit soupeři dosažení branky 
 opuštění hrací plochy na protest rozhodnutí rozhodčího 
 opuštění hrací plochy na protest po hádce se spoluhráči 

 zabránění v dosažení branky nebo zmaření zjevné brankové možnosti soupeře 
 zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře úmyslným hraním míče rukou vyjma brankáře 

v jeho vlastním pokutovém území 
 zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením (kopnutím, strčením, držením, 

vražením) soupeře ze strany (zezadu) při souboji o míč 
 zmaření možnosti soupeře dosáhnout branky úmyslným hraním míče rukou na brankové 

čáře v prostoru vlastní branky 

 pohoršující, urážlivé a ponižující výroky 
 kritika rozhodčího, spoluhráče, protihráče, funkcionáře, diváka v (ne) přerušené hře s 

hanlivým (urážlivým) výrazem 
 urážka rozhodčího v (ne) přerušené hře s hanlivým (urážlivým) výrazem 
 posunek k ponížení, zesměšnění rozhodčího, protihráče, funkcionáře, diváka v (ne) 

přerušené hře 

 plivnutí na soupeře (obličej, hruď, břicho, záda apod.), rozhodčího, spoluhráče, diváka, 
funkcionáře v (ne) přerušené hře 

 během utkání je podruhé potrestán napomenutím. 

Odůvodnění: upřesnění definice přestupků v souladu s Metodikou FAČR. 

 

Pravidla, bod 11 – Osobní tresty: 

Za výčet přestupků, za něž musí být udělena žlutá a červená karta, se vkládají nové odstavce: 



Pokud se hráč ve vlastním pokutovém území vůči soupeři dopustí přestupku, kterým dojde k narušení 
nebo zastavení jeho slibně se rozvíjející útočné akce a rozhodčí nařídí pokutový kop, není 
provinivšímu se hráči udělen žádný osobní trest, pokud se při přestupku pokusil zahrát míč. Za všech 
ostatních okolností (např. držení, tahání, strčení, faul bez možnosti hrát míčem, hra rukou apod.) musí 
být provinivší se hráč napomenut žlutou kartou. 

Pokud se hráč ve vlastním pokutovém území vůči soupeři dopustí přestupku, kterým dojde ke zmaření 
jeho zjevné brankové možnosti a rozhodčí nařídí pokutový kop, je provinivší se hráč napomenut žlutou 
kartou, pokud se při přestupku pokusil zahrát míč. Za všech ostatních okolností (např. držení, tahání, 
strčení, faul bez možnosti hrát míčem, hra rukou apod.) musí být provinivší se hráč vyloučen. 

Odůvodnění: ustanovení jsou uvedena do souladu s Pravidly fotbalu FIFA platnými od 1. 7. 2016, ve 
znění Změn a doplňků Pravidel fotbalu FIFA platnými od 1. 8. 2018. Zjednodušeně řečeno, pokud 
dojde k faulu v souboji o míč v pokutovém území a je nařízen pokutový kop, snižuje se stupeň 
uděleného osobního trestu – v případě zmaření zjevné brankové možnosti je udělena žlutá karta 
a nikoliv karta červená, v případě zastavení slibně se rozvíjející útočné akce soupeře se již neuděluje 
žlutá karta, ale není udělen žádný osobní trest. Je však třeba upozornit, že pokud došlo ke zmaření 
zjevné brankové možnosti jiným způsobem (držení, tahání, strčení, faul bez možnosti hrát míčem, hra 
rukou), nadále je nařízen pokutový kop a současně je provinivšímu se hráči udělena červená karta. 
Analogicky pokud došlo k zastavení slibně se rozvíjející útočné akce soupeře mimo souboj o míč, 
nařizuje se pokutový kop a současně je provinivšímu se hráči udělena žlutá karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


