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IFAB a změny PF od 1. 7. 2019

• Mezinárodní výbor pro PF (zástupci Skotska, Anglie, Irska, Walesu)
• 2x ročně 



Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA

Platné od 1. 7. 2019



PF 3 - HRAČI

Procedura střídání
• Rozhodčí musí být o střídání předem informován

• Střídaný hráč:
- Obdrží souhlas rozhodčího k opuštění HP, pokud již není mimo HP, a musí ji opustit na 

nejbližším místě ohraničující čáry, vyjma případů, kdy rozhodčí ukáže, že hráč musí HP 
opustit přímo a ihned na středové čáře nebo na jiném míst (např. z bezpečnostních 
důvodů)

- Musí jít ihned do technické zóny nebo šatny a dále se hry neúčastní, vyjma případů 
opakovaného střídání

- Pokud tak hráč neučiní, je napomenut OT ŽK

- Pokud střídaný hráč odmítne opustit HP, hra pokračuje



PF 4 – VÝSTROJ HRÁČŮ 

Spodní triko musí mít
• Jednu barvu, která je stejná jako hlavní barva rukávu

• Vzor či více barev, které přesně kopírují (odpovídají) barvám rukávu



P 5 - ROZHODČÍ

Zdržení navázání hry při udělení OT
• Pokud se R rozhodl udělit OT, nesmí být hra navázána dříve, dokud R OT 

neudělí – vyjma případů, kdy družstvo, které se neprovinilo, provede rychle 
VK, má zjevnou možnost k dosažení branky a R ještě nezahájil proceduru 
udělování OT. 

• OT je tak udělen při nejbližším přerušení hry: jestliže přestupkem byla 
soupeřovu družstvu zmařena ZBM, je hráč napomenut



P 5 - ROZHODČÍ

• Podniká kroky (činí opatření) proti funkcionářům družstva, kteří se 
nechovají odpovědným způsobem a varuje je, nebo je napomene ŽK, 
nebo vyloučí ČK z prostoru hřiště vč. TZ

• Pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest trenér (v 
soutěžích FAČR vedoucí družstva) 

• Lékař (masér) po obdržení OT ČK smí zůstat v TZ, pokud není k 
dispozici žádná jiná lékařská osoba

• Byl nařízen PK a zraněný hráč bude zahrávat PK – nemusí opustit HP



P 5 - ROZHODČÍ

Zranění
• Výjimka z povinnosti opustit HP po ošetření jsou v těchto případech:

• Byl nařízen PK a zraněný hráč bude provádět (zahrávat) PK



PF 7 – ZAHÁJENÍ A NAVAZOVÁNÍ HRY

• Družstvo, které vyhraje los, se rozhodne, na kterou branku bude 
útočit v prvním poločas nebo zda provede výkop (analogicky družstvo 
soupeře provede buď výkop nebo si vybere branku)

Míč rozhodčího

• MR je proveden pro brankáře bránícího družstva v jeho pokutovém 
území pokud v okamžiku přerušení hry:

- Míč byl v PÚ

- K poslednímu dotyku s míčem došlo v PÚ

• Ve všech ostatních případech provede R MR pro jednoho z hráčů 
družstva, které hrálo naposledy míčem v místě, kde se dotknul hráč 
apod (hráči obou družstev musí zůstat aspoň  4 m od míče)



P 9 – MÍČ VE HŘE MÍČ ZE HRY

• Míč je ze hry, jestliže:
• Se dotkne rozhodčího, zůstane na HP a tím:

- Míč jde přímo do branky 

- Družstvo zakládá slibnou útočnou akci

- Změní se družstvo, které má v držení míč

• Dosažení branky
- Jestliže brankář hodí míč přímo do branky soupeře, je nařízen kop od branky



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

• Zahrání míče rukou:
• Je přestupkem, pokud hráč:

- Se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči
- Získá výhodu/kontrolu míče, poté, co se míč dotkl jeho ruky/paže

I. Skóruje (vstřelí míč) do soupeřovy branky
II. Vytvoří brankovou možnost

- Skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře

• Je obvykle přestupkem, když hráč:
- Se dotkne míče jeho rukou/paží když: 

I. Ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla
II. Ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě, 

kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže

• Výše uvedené se aplikuje, i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže 
přímo od hlavy nebo těla jiného hráče, který je blízko



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

• S výjimkou uvedených přestupků obvykle není přestupkem, když se 
míč dotkne hráčovy ruky/paže:

- Přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla

- Přímo od hlavy nebo těla jiného hráče, který je (stojí) blízko

- Když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla

- Jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale 
není vytrčena bočně nebo vertikálně od těla

• Jestliže zahraje brankář rukou ve vlastním PÚ, když to není dovoleno, 
je nařízen NVK, ale neuděluje se žádný disciplinární trest



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

• Nepřímý volný kop je nařízen, pokud brankář, uvnitř vlastního 
pokutového území, spáchá některý z uvedených přestupků

• Dotkne se míče rukou poté:

- Co mu ho úmyslně přihrál spoluhráč nohou

- Co ho obdržel přímo z vhazování od spoluhráče

! Vyjma případů, kdy brankář zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout míč, aby jej dostal do hry !



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

Funkcionáři družstva

• Tam, kde je spáchán přestupek a provinivší se osoba nemůže být 
identifikování, obdrží trest trenér přítomný v TZ (v soutěžích FAČR 
vedoucí družstva)

1. Varování
- Vstup na HP s respektem (udělování pokynů)

- Nespolupracování s R (ignorování pokynů)

- Méně závažný nesouhlas s rozhodnutím (slovem nebe chováním)

- Občas opustí TZ, aniž by se dopustil dalšího přestupku

- Vytrvale opakování přestupků na varování = OT ŽK



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

2. Napomenutí (OT ŽK)

- jasně/opakovaně nerespektuje hranice TZ 

- Zdržuje navázání hry 

- Úmyslně vstoupí do TZ soupeřova družstva (nekonfrontačně)

- Projevuje nesouhlas s rozhodnutím R slovy nebo chováním

• Hodí/kopne láhev nebo jiný předmět

• Sarkastické tleskání

- Nadměrně se gestikulace domáhá udělení OT

- Projevuje nedostatek respektu ke hře



P12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ

3. Vyloučení

- Zadržování hry – zadržování míče, zakopnutí míče, bránění v pohybu hráči

- Úmyslně opustí TZ, aby:

- Projevil nesouhlas s R nebo protestoval proti jeho rozhodnutí

- Choval se provokativní nebo pobuřujícím způsobem

- Vstoupí do TZ soupeře agresivním nebo konfrontačním způsobem

- Úmyslně vhodí/kopne předmět na HP

- Vstoupí na HP, aby:

- Konfrontoval R (vč. Poločasové přestávky nebo po ukončení utkání)

- Ovlivnil hru, hráče soupeřova družstva, R

- Plivnutí, kousnutí

- Druhé napomenutí

- HNCH



P13 – VOLNÉ KOPY

• Míč je ve hře, byl-li kopnut a zjevně se pohnul
- původně: vyjma VK bránícího družstva ve vlastním PÚ, kdy je ve hře, byl-li 

kopnut přímo ven z PÚ směrem do HP

• Hráči soupeře musí být mimo PÚ

• Tam, kde 3 nebo více bránících hráčů staví zeď, musí všichni hráči 
útočícího družstva zůstat minimálně 1 metr od zdi, než je míč ve hře

- Pokud je hráč útočícího družstva méně než 1 metr od zdi – NVK



P14 – POKUROVÝ KOP

• Když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části 
jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo na úrovni brankové čáry



DĚKUJI ZA POZORNOST


