
JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. – 20. 8. 2009, BESKYDY, 
HOTEL LANTERNA

1. Nemá-li klub na utkání soupisku týmu, utkání je kontumačně pro soupeře.

Schváleno v tomto znění:
Nemá-li klub na jeho hraném utkání soupisku svého týmu, je povinen uhradit pokutu 
100,- Kč. Nastoupivší hráči budou poté zkontrolováni dle soupisky týmu, která je na 
internetu, a to na serveru www.bsmk.cz, www.foosys.com nebo www.malakopana.cz, 
a to dle aktuálnosti. Tuto věc musí sudí uvést do Zápisu o utkání.

2. Schváleno: Hráči si nesmí měnit dres v průběhu utkání ani o jeho poločase. Sudí 
jinak udělí  žlutou kartu. Stejně tak si  hráč nesmí v průběhu utkání  svléknout dres 
(výjimku tvoří pouze poločasová přestávka), jinak sudí udělí žlutou kartu.

3. Schváleno: Jednání  o  zřízení  Oddělení  pojistných  událostí.  Oddělení  povede 
Martin Fiala a bude kontaktní osobou pro všechny pojistné události v rámci BSMK.

4. Stanovit, kde najdou členové pokuty, pokuty stanovené DK BSMK a rozhodnutí OaRK 
BSMK.

Schváleno a rozšířeno v tomto znění:
Tresty hráčů,  týmů a dalších členů BSMK budou zveřejněny vždy v menu stránek 
BSMK  –  Rozhodnutí  DK  BSMK,  resp.  Rozhodnutí  OaRK.  Hráč  nesmí  nastoupit 
k utkání  do  doby  vyřešení  jeho  přestupku.  Rozhodnutí  je  třeba  provést  do  7 
pracovních dní.  O rozhodnutí  výše trestu je třeba brát v potaz Sazebník poplatků, 
pokut, trestů a odměn. O výši trestu rozhoduje osoba, kterou deleguje DK BSMK. 
V případě, že je nesouhlas s rozhodnutím delegované osoby, má člen BSMK právo 
na  bezplatné  odvolání  k DK  BSMK,  které  probíhá  tak,  že  se  zašle  elektronickou 
formou na e-mail dk@bsmk.cz popis incidentu s návrhem výše trestu a zástupce DK 
BSMK svolá členy této komise, kteří  poté rozhodnou o výši trestu a zástupce DK 
BSMK  poté  zašle  rozhodnutí  do  7  pracovních  dnů  na  e-mail,  ze  kterého  žádost 
k odvolání přišla. Toto rozhodnutí bude taktéž zobrazeno na internetových stránkách 
BSMK (viz výše). Pokud je některá ze stran nespokojená s rozhodnutím DK BSMK, 
má právo se odvolat k tzv. Odvolací a revizní komisi BSMK (dále jen OaRK BSMK), 
avšak při složení nevratného poplatku ve výši 500,- Kč. Odvolání se provádí zasláním 
e-mailu  v podobě:  oark@bsmk.cz.  Po  složení  tohoto  poplatku  musí  OaRK BSMK 
zasednout a podat rozhodnutí do 7 pracovních dní, a to cestou, která je adekvátní 
cestě rozhodnutí DK BSMK.
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V případě že hráč obdržel červenou kartu či byl napomínán jiný člen BSMK, uvede 
toto sudí do Zápisu o utkání a následně tento fakt volá či zasílá elektronicky zástupci 
DK BSMK nejpozději 24 hodin po incidentu, aby jej informoval o této události.

5. Zřízení Oddělení registrací členů BSMK.

Schváleno v tomto znění:
Kontaktní osobou pro registraci nových hráčů a vyhotovení registračních karet se stal 
Martin  Fiala.  Tzn.,  že klub,  který chce zaregistrovat  nového hráče a vyhotovit  mu 
registrační kartu má tyto dvě možnosti:

a) telefonicky kontaktovat Martina Fialu na čísle: 724 720 569 a domluvit si osobní 
setkání v rámci předání přihlášky hráče, 1 ks originální fotky formátu na občanský 
průkaz, členský příspěvek hráče pro danou sezónu ve výši 100,- Kč a registrační 
poplatek  hráče  v rámci  jeho  zavedení  do  systému  „Foosys“  a  vyhotovení 
registrační karty ve výši 250,- Kč.

b) zaslat poštou přihlášku hráče, 1 ks originální fotky formátu na občanský průkaz a 
celkem 350,-  Kč  (100,-  Kč  příspěvek  hráče  na  danou  sezónu  a  250,-  Kč  za 
zavedení  hráče do  systému „Foosys“,  který  zobrazuje  statistiky  hráčů  a  další 
údaje  a  vyhotovení  registrační  karty).  Zde  je  třeba  uvést  adresu  pro  zaslání 
příjmového dokladu a vyhotovené registrační karty. Adresa pro zaslání těchto věcí 
je:

Brněnský svaz malé kopané, o. s.
Oddělení registrací
Martin Fiala
Moldavská 21
625 00 Brno

Doba čekání  na  vyhotovení  registrační  karty  byla  stanovena  zasedání  SR BSMK 
v červnu 2009, a to v tomto znění:

Tým může kdykoliv v průběhu roku dopisovat hráče nové, avšak BSMK si vyhrazuje 
právo na 10 dní čekací doby na vyhotovení registrační karty. V případě, že klub žádá 
o vytvoření registrační karty do 48 hodin, je povinen uhradit částku 150,- Kč v rámci 
administrativních nákladů s tímto spojených.

6. Schváleno: Členem Oddělení  historie  svazu  a  statistik  je  člověk,  který  zadává 
výsledky a aktualizace statistik na internet.

7. SR BSMK projedná situaci, kdy tým opustí soutěž a výsledky se tak buď nulují všem 
ostatním týmům s odstoupivším týmem v jejich prospěch 5:0 knt. nebo při odstoupení 
týmu na podzim se všem kontumují v jejich prospěch, ale při odstoupení  týmu na jaře 
již výsledky zůstávají.

Schváleno v tomto znění:
Pokud tým opustí soutěž na podzim, kontumují se všechny jeho podzimní i následné 
jarní  utkání ve prospěch soupeře, v případě, že tým odstoupí  ze soutěže na jaře, 
kontumují se pouze utkání jarní části a podzimní výsledky zůstávají zachovány.

8. Do kdy se smí dopisovat hráči před play off na soupisku druhé ligy? Návrh 24 hodin 
před začátkem play off. Toto pravidlo taktéž platí i pro týmy superligové, které mají 
rezervu v druhé či nižší soutěži. Tým ze Superligy může hráče dopsat, nesmí však 
startovat za rezervu v této sezóně. Návrh druhý pro play off: hráči z A týmu nesmí 
v play off ani ligovém poháru startovat za svůj B ci C tym atd. ci naopak.



Schváleno v tomto znění:
Noví hráči pro utkání play off druhé ligy se smí dopisovat nejpozději 24 hodin před 
začátkem prvního utkání soutěže play off. Hráč, který je dopsán na soupisku A týmu 
či jiného rezervního týmu daného celku po uplynutí 24 hodin před začátkem prvního 
utkání play off (v případě, že tým má i rezervní B či C tým apod.), nesmí startovat 
v utkáních play off. V play off smí nastoupit dva hráči z jiného rezervního týmu (A či B 
týmu apod.). V Ligovém poháru BSMK smí startovat pouze hráči, kteří jsou uvedeni 
na soupisce daného celku, nikoli na soupisce rezervního týmu – A, B týmu apod. 

9. Stanovení přesných termínů zasedání DK a VH BSMK a školení rozhodčích.

Schváleno v tomto znění:
DK BSMK zasedá dle pokynu delegované osoby, která ji v případě incidentu svolává. 
VH BSMK zasedá vždy předposlední víkend v srpnu a v březnu. Školení rozhodčích 
je prováděno dvakrát ročně, a to vždy před začátkem sezóny v srpnu a jarní části 
sezóny v únoru či březnu.

10. Informace o zřízení BSMK Holding, společnosti, která bude financovat ze zdrojů malé 
kopané v zahraničí, MK v Brně

Schváleno v tomto znění:
Bude  předloženo  po  dopracování  konceptu  financování  firemní  ligy  v zahraničí  a 
následného výdělku, který putuje 100 % podílem do BSMK na rozvoj malé kopané 
v Brně a okolí.

11. Označení místa, kde smí stát funkcionáři klubu, kolik metrů od hrací plochy.

Schváleno v tomto znění:
O postavení střídajících hráčů a dalších lidí na lavičce týmu rozhodne sudí tak, aby 
byla zachována přehlednost utkání a sudí měl dostatečný prostor k tomu, aby viděl 
veškeré věci, které se v bezprostřední blízkosti lajnové a brankové čáry udály. Jinak 
je sudí povinen utkání ukončit pro maření výkonu sudího.

12. Zamítnuto: Superligové týmy jsou povinny mít na svém mistrovském utkání stojan 
na minimálně tři  míče, který se nachází při půlící  čáře hrací plochy.  Toto přichází 
v platnost od sezóny 2010/11, BSMK je povinen dotovat cenu stojanů poměrem 50 % 
MOC. Jedná se o povinnost domácího celku.

13. Zamítnuto:  Superligové týmy jsou povinny, jedná se o povinnost domácího týmu, 
mít  od sezóny 2010/11 k dispozici  pro pořadatele střídací  tabuli,  na které zobrazí 
pořadatel počet nastavených minut, které mu rozhodčí sdělí, že se hodlá nastavit. 
(http://www.eal-tia.cz/e-shop/vybaveni-hrist/stridaci-tabule/stridaci-tabule-
mechanicka---fotbal-handy.html).

14. Schváleno:  Od sezóny 2010/11 musí mít každý domácí tým tlakoměr ke zjištění 
správné hustoty míče.

15. Pravidla a systém nominace pro jednotlivé kategorie Top Ten Award, včetně pravidla 
hlasování.

Schváleno v tomto znění:
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Prezident každého týmu má právo zaslat elektronicky nominaci pro Top Ten Award 
poté, co se na serveru BSMK objeví informace o datu konání předávání a ukončení 
zasílání nominace. U méně známých hráčů je možnost využití systému „Foosys“ pro 
lepší představu a zjištění statistik hráče.  Nominovaný hráč musí odehrát v soutěži 
minimálně 50 % utkání z celku. Kontumační výsledky nejsou zahrnuty do celku, ale 
naopak jsou ze základního počtu kol odečteny.

16. Zamítnuto:  Od sezóny 2010/11 musí mít každý superligový tým juniorský celek, 
který má stejný rozpis jako muži a hraje vždy předzápas mužů. Junioři poté jdou při 
nástupu na hrací plochu za ruku s muži a následně podávají míče při utkání.

17. Definice práce delegáta, kdo jej vysílá na utkání, který orgán.

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Vysláním delegáta na utkání je pověřena osoba z Komise rozhodčích, která deleguje 
sudí na jednotlivé zápasy soutěží BSMK.

18. Projednání obsazení Komise rozhodčích dle návrhu J. Kundráta

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Komise rozhodčích má za úkol delegovat sudí a delegáty na utkání soutěží BSMK. 
Jejím  předsedou  je  Martin  Fiala,  který  deleguje  sudí  na  utkání  a  vysílá  na  ně  i 
případně delegáty. Delegace na jednotlivá utkání probíhá zpravidla v pondělí, avšak 
nejpozději 3 dny před utkáním.

19. Stanovení úředních hodin BSMK pro své členy a veřejnost.

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Předsedou Oddělení komunikace s veřejností a členy BSMK byl zvolen Martin Fiala. 
Úřední  hodiny  pro  osobní  styk  s veřejností  jsou  v průběhu  konání  soutěže  vždy 
každou středu 17 – 20 hodin v kanceláři Brněnského svazu malé kopané, Moldavská 
21,  Brno-Bohunice.  V případě jiných  dnů,  časů či  v průběhu období  letní  a  zimní 
přestávky je  třeba osobní domluvy s předsedou Oddělení  komunikace s veřejností 
Martinem Fialou, a to na telefonním čísle: 724 720 569, případně prostřednictvím e-
mailu kancelar@bsmk.cz.

20. Projednání cen pro první tři týmy nejvyšší soutěže.

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Hodnota cen pro vítěze Superligy bude mít finanční obnos 15 000,- Kč
Hodnota cen pro tým na druhém místě Superligy bude mít finanční obnos 10 000,- Kč
Hodnota cen pro tým na třetím místě Superligy bude mít finanční obnos 5 000,- Kč
O  cenách  rozhodne  SR  BSMK  vždy  v průběhu  sezóny.  Ceny  by  zpravidla  měly 
obsahovat poukázky na sportovní vybavení, medaile, případně u vítěze ligy prsteny 
z chirurgické oceli apod.

21. Projednání placených funkcí v BSMK dle návrhu J. Kundráta

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Bude projednáno pro sezónu 2010/11 v roce následujícím.

22. Co a jak musí sudí postupovat v utkání.

Schváleno v tomto znění:
Tento bod bude stanovovat Komise rozhodčích.
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23. Zasedání  oddělení  a  komisí,  jak  dlouho  dopředu  tuto  informaci  avizovat  jejich 
zástupcům.

Projednáno v tomto znění:
Bod odkazuje na rozhodnutí o zasedání VH, DK a OaRK BSMK viz výše, resp. viz 
v zápise ze zasedání SR BSMK v červnu 2009.

24. Dodatek k bodům: žádost o projednání finančního stropu pro přestupy a hostování 
hráčů jednotlivých soutěží BSMK

Projednáno a rozhodnuto v tomto znění:
Od data  1.  7.  2010  přichází  v platnost:  nejvyšší  hranice  pro  přestup  i  hostování 
superligového hráče je 10 000,- Kč. Nejvyšší hranice pro přestup a hostování hráče 
z druhé ligy činí 5 000,- Kč. Nejvyšší hranice pro přestup a hostování hráče ze třetí a 
nižší ligy činí 2 000,- Kč.

25. Přezkoumání bodů v  Sazebníku trestů, poplatků, pokut a odměn, specielně navíc 
tyto tři dodatky:

a) tresty za rasistické urážky 4 – 8 stop, 1000 – 1500,- Kč pokuta. 
b) použití zakázaných látek (tráva, marihuana, koks, další omamné látky dle ADV 

ČR)  –  zakomponování  jejich  požití  do  Sazebníku,  a  to  i  včetně  požití  u 
fanoušků v areálu hrací plochy

c) porušení  zákazu  kouření  v areálech  škol  i  na  dalších  hřištích  – 
zakomponování do Sazebníku.

Projednáno a schváleno v tomto znění:
Sazebník pokut,  poplatků,  trestů  a odměn byl  zaktualizován a opraven.  Následně 
bude nahrán na server  www.bsmk.cz do menu stránek – BSMK – Dokumenty ke 
stažení  –  Ostatní,  a  to  nejpozději  k 27.  8.  2009,  přičemž pod  tímto  Sazebníkem 
budou zobrazeny všechny podpisy členů SR BSMK, kteří o této aktualizaci a úpravě 
rozhodli.

26. Schváleno:  Každý  superligový  tým  musí  mít  od  sezóny  2010/11  své  vlastní 
identifikační  číslo  (IČ)  a vyhotovené razítko klubu pro zasedání  klubů,  DK BSMK 
apod.

27. Schváleno: Schválení členských příspěvků ze strany BSMK pro ČMSMK, a to ve 
výši 4 040 Kč.

28. Schváleno: Hráč, který byl registrován v BSMK po 31. 8. 2009 může odejít z týmu 
v případě, že jeho nový klub za něj zaplatí dvojnásobek částky, která je stanovená 
pro přestup hráče jakožto maximální.

29. Navrhnuto dodatečně a schváleno: Liga mužů -  Finanční  strop pro prodej 
superligové licence je 20 000,- Kč. U druhé ligy činí finanční strop 10 000,- Kč, u 
soutěží nižších 5 000,- Kč. U ostatních soutěží vyjma soutěží mužů je finanční strop 
pro prodej soutěžní licence 2 000,- Kč.

30. Rozdělení týmů mužů do soutěží BSMK

Schváleno v tomto znění:
Superliga: Fischer Café Brno, Bohunice 30, RKM Brokers, Atex Brno, Surfin Brno, 
Natural 95, Nedeka Brno, Rebešovice, Pískovna Černovice, Cordoba 06, Rakol Brno, 
INEX-SDA Srbská, Karlsberg C. F., PROTECTION.CZ, Orel Bohunice, Gioia Brno.
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2.  liga  (rozdělení  do  A  a  B  skupiny  bude  proveden  na  nedělním 
rozlosování): Beers  United,  Fischer  Café  Brno  "B",  Relax  C.  F.,  Last  Minute, 
Rebešovice "B",  INEX-SDA Srbská "B",  Hearts  of  König,  Domino,  Dynamo Haná, 
Rom  Star,  Galaxy  Brno,  Rookies,  MEI  Moravia,  Corinto  Blues,  Colgate  Team, 
Dynamo Brno, Dream Team Kuřim, Renfus Team, Palermo, Sandonorico, United 07, 
Omega Brno, Menčestr (Brokers 2), Kašpaři VM, Merdeux, Pitaval, Kanice.

Pokud dojde ke dni  23.  8.  2009 k navýšení  počtu týmů v druhé lize na 30,  bude 
soutěž rozdělena na dvě druholigové soutěže a jednu třetí ligu, z nichž každá soutěž 
čítá celkem 10 týmů.

31. Návrh  pro  VH BSMK: změna  člena  Odvolací  a  revizní  komise  BSMK,  a  to 
v podobě zvolení Martina Fialy  do této komise,  stanovení  termínu finále Ligového 
poháru BSMK 2009.

32. Navrhnuto a schváleno: Hráč je volným bez data omezení, pokud se jeho tým 
nepřihlásí  do následujícího ročníku soutěže či  tým v průběhu sezóny ukončí svou 
působnost v soutěži BSMK. Toto je třeba zakomponovat do přihlášek hráče.

33. Navrhnuto a schváleno: Odměny rozhodčím vyplácí Finanční oddělení BSMK.

34. Navrhnuto a schváleno:  Objednávky jednotlivých členů BSMK a klubů BSMK 
zpracovává Oddělení komunikace s veřejností.

35. Navrhnuto  a  schváleno: Filip  Juda  vytvoří  koncept  postupu  v rámci 
disciplinárního řízení a případného odvolání, který je v souladu se Soutěžním řádem 
BSMK, který SR BSMK aktualizovala na tomto zasedání.

36. Navrhnuto a schváleno: Pavel Rosenbach, člen SR BSMK vytvoří na serveru 
www.bsmk.cz v Menu  položku  s názvem  „Disciplinární  tresty“,  kde  se  budou 
zobrazovat udělené tresty, které prošly disciplinárním řízením, a to včetně pokut a 
informace o jejím uhrazení.

37. Navrhnuto a schváleno: Neuhradí-li  se pokuta či  jiný poplatek do stanovené 
doby 14-ti dnů od data rozhodnutí předsedy DK BSMK, DK BSMK či OaRK BSMK, 
myšleno v pozici závazku vůči BSMK, byť byl  trestán hráč, má tým, jehož je hráč 
členem, pozastavenou činnost v soutěži do doby uhrazení tohoto závazku. Obecně 
platí, že za hráčské projevy, které jsou v rozporu s interními řády BSMK, zodpovídá 
klub a ten je taktéž brán tak, že zodpovídá za úhradu pokuty.

38. Navrhnuto a schváleno: Pokuty za prohřešky se hradí na účet Brněnské svazu 
malé kopané, přičemž je brán v potaz den, kdy byly finance připsány na účet BSMK, 
nikoli kdy k odeslání pokuty došlo. Taktéž je možné využít úhrady pokuty u Oddělení 
komunikace s veřejností, která má správu pokut na starosti.

39. Navrhnuto a schváleno: Návrh pro VH BSMK ke zvolení Martina Fialy do čela 
Oddělení reprezentace města Brna.

40. Schváleno:  Zveřejnění  přímého  kontaktu  na  předsedu  Oddělení  strategického 
rozvoje  malé  kopané  města  Brna  –Bronislava  Krátkého,  a  to  v rámci  pomoci  při 
jednání klubů se sponzory, vytvoření marketingového plánu pro ně, vzájemné vazby, 
případně zakomponování reklamních prostor a dalších možností ze strany BSMK vůči 
sponzorovi klubu. 

Brněnský svaz malé kopané, o. s.

http://www.bsmk.cz/


Oddělení strategického rozvoje malé kopané města Brna
Bronislav Krátký
Moldavská 21
625 00 Brno
Telefonní číslo: 774 144 221
E-mail: bronislav.kratky@bsmk.cz 

Dále bylo schváleno zřízení Oddělení pro dotace a granty. Toto oddělení bude mít za 
úkol vyhledávat možné dotační a grantové programy, které může díky svým cílům 
BSMK  využít.  Do  čela  tohoto  Oddělení  byl  podán  návrh  pro  VH  BSMK,  aby 
předsedou  tohoto  oddělení  byl  zvolen  pan  Bronislav  Krátký  s výše  uvedeným 
kontaktem.

41. Schváleno: Návrh pro zasedání VH BSMK – hráč je volným v případě, že za něj 
nový tým zaplatí dvojnásobek nejvyšší částky, která je stanovená pro přestup hráče 
dle dané soutěže.

42. Schváleno a aktualizováno: Přezkoumání bodů v Soutěžním řádu BSMK 

43. Schváleno a aktualizováno: Přezkoumání bodů v Disciplinárním řádu BSMK.

44. Schváleno a aktualizováno: Přezkoumání bodů ve stanovách BSMK.

45. Přezkoumání bodů v pravidlech – návrhy na možnou modifikaci

Projednáno v tomto znění:
Výčet a návrh jednotlivých bodů v pravidlech provede Filip Juda a předloží SR BSMK 
k odsouhlasení úprav. Nejpozději k 31. 10. 2009.

46. Navrhnuto  a  schváleno: Ostatní  dokumenty  jako  je  Licenční  řád  BSMK, 
Přestupní řád BSMK apod. probere SR na svém zasedání v zimní přestávce sezóny 
2009/10.

47. Bude projednáno po uhrazení zbylých částek klubů za startovné a 
členské příspěvky: Projednání rozpočtu BSMK pro sezónu 2009/10. Financování 
kolekce pro sudí – rozhodčí, BSMK, Simost, Adidas. Startovné pro sezónu 2010/11. 
Vytvoření Corporate Identity – logotypy, produktová loga pod.

Ve Velkých Karlovicích dne 20. srpna 2009.

Projednala SR BSMK ve složení:

Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach
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Bc. René Pazdera Martin Fiala


