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Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA 
platné od 1.7.2012 

 
 

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 126. zasedání, které se konalo  dne 
3.března 2012 v Anglii,  rozhodl o níže uvedených změnách v pravidlech fotbalu a vydal 
uvedené instrukce, doplňky a  nařízení.  

Uvedené změny pravidel fotbalu rozeslala FIFA oběžníkem č.1302 ze dne 31.5. 2012 a jsou 
platné  od 1.7.2012. 

 

 

Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA 
 

Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře. 

 

 

    Pravidlo 3 – Počet hráčů 
Výklad pravidla k výměně hráče a náhradníka před zahájením utkání  

 

Nový text: 

 
Pokud některý z náhradníků (uvedených v ZoU) nastoupí na začátku utkání na hrací plochu 
místo hráče (uvedeného v ZoU v základní sestavě) a rozhodčí není o této výměně informo-
ván:  
 

• rozhodčí umožní náhradníkovi pokračovat v utkání 
• náhradníkovi není udělen žádný osobní trest 
• provinivšímu se družstvu není snížen počet povolených střídání 
• rozhodčí podá o incidentu (o události) zprávu řídícímu orgánu  

 

Odůvodnění: 
 

Nezřídka dochází k výměně hráče a náhradníka před zahájením utkání poté, co jsou roz-
hodčímu oznámená jména hráče a náhradníka. Většinou se tak děje následkem zranění 
hráče při rozcvičování. Výměna je povolena, pokud je rozhodčí předem informován, ale 

     je nutné stanovit správný postup rozhodčího, pokud tento není o výměně informován  
předem. 

 

Pravidlo 4 – Výstroj hráčů  
Výklad pravidla o používání pásky na stulpnách : 

 

Stávající text: 

Stulpny 

Nový text: 

stulpny - pokud vně stulpen použije hráč pásku nebo jiný materiál, musí mít barvu stejnou 
jako ta část stulpen, na kterou je páska použita   
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Odůvodnění: 
 

Stále více hráčů používá neúměrné množství pásek vně stulpen. Tyto pásky mohou mít růz-
né barvy, které kompletně změní vzhled stulpen. To může způsobit záměnu (nejasnosti), ob-
zvláště v případě asistentů rozhodčího, kteří potřebují právě na základě barvy stulpen určit, 
který hráč se dotknul míče jako poslední předtím, než míč opustil hrací plochu 
. 

 

 

 
 

Pravidlo 8 –  Zahájení a navazování hry   
Výklad pravidla o dosažení branky přímo z míče rozhodčího  

Stávající text: 

Míč rozhodčího - TRESTNÍ  USTANOVENÍ 

     Míč rozhodčího se opakuje, jestliže 

• míč se dotkne některého hráče dříve než země, 

• míč opustil hrací plochu poté, co se dotkl  země, ale dříve, než se ho dotkl některý z hráčů. 

Nový text: 

Míč rozhodčího - TRESTNÍ  USTANOVENÍ 

     Míč rozhodčího se opakuje, jestliže 

• míč se dotkne některého hráče dříve než země, 

• míč opustil hrací plochu poté, co se dotkl  země, ale dříve, než se ho dotkl některý z hráčů. 

 Pokud se míč dostane do branky: 
• je-li míč rozhodčího kopnut přímo do soupeřovy branky, je nařízen kop od branky 
• je-li míč rozhodčího kopnut přímo do vlastní branky, je nařízen kop z rohu 

 

Stávající text: 

VÝKLAD  K  PRAVIDLU – Míč rozhodčího  čl. 6 

Při míči rozhodčího nemůže být hráč v ofsajdu; to znamená, že kterýkoli hráč může bezpro-
středně po správném provedení míče rozhodčího dosáhnout branky, i když je v ofsajdové 
pozici. Rozhodčí rovněž uzná vlastní branku, jestliže se bezprostředně po správném prove-
dení míče rozhodčího dotkne míče hráč bránící strany a míč poté skončí v brance jeho 
družstva. 
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Nový text: 

VÝKLAD  K  PRAVIDLU – Míč rozhodčího  čl. 6 

Při míči rozhodčího nemůže být hráč v ofsajdu; to znamená, že kterýkoli hráč může bezpro-
středně po správném provedení míče rozhodčího pokračovat ve hře, i když je v ofsajdové 
pozici.  Rozhodčí neuzná vlastní branku, jestliže se bezprostředně po správném provedení 
míče rozhodčího dotkne míče hráč bránící strany a míč poté skončí v brance jeho druž-
stva. 
 

Odůvodnění: 
 
Došlo k množství situací, kdy  bylo branky  dosaženo ze sporného (diskutabilního) míče roz-
hodčího. Což vedlo k velkému tlaku na rozhodčí při uznání takové branky. Poté docházelo 
k nevídaným situacím, kdy ihned po provedení výkopu umožnilo družstvo soupeři vstřelení 
branky bez jakékoliv snahy o bránění. 
 
 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nesportovní chování   
Výklad pravidla k udělení osobních trestů za úmyslné hraní míče rukou  
 

Stávající text: 

Za určitých okolností je vyžadováno udělení osobního trestu za nesportovní chování hráči, 
který úmyslně zahraje míč rukou, např. když hráč: 

úmyslně a „blatantly“ ( do očí bijícím způsobem ) zahraje míč rukou, aby zabránil soupeři 
v získání kontroly míče 

Nový text: 

Za určitých okolností je vyžadováno udělení osobního trestu za nesportovní chování hráči, 
který úmyslně zahraje míč rukou, např. když hráč: 

úmyslně  zahraje míč rukou, aby zabránil soupeři v získání kontroly míče 
 

Odůvodnění: 

Je důležitější potrestat následek úmyslného hraní rukou, než skutečnost, že se jedná o „do 
očí bijící“ zákrok. I nenápadné hraní rukou může být důležité. Mimoto je těžké přesně defi-
novat, co znamená „do očí bijící“ a proto s cílem sjednocení výkladu pro rozhodčí 
v různých zemích a na různých úrovních zkušeností došlo k uvedené úpravě textu výkladu. 
Vymazáním slova „do očí bijící“ (blatantly) a stanovením, že hráč má být napomenut, po-
kud úmyslným hraním míče rukou zabrání soupeři v možnosti získat kontrolu nad míčem, by-
la definice zjednodušena. 

 

           Ostatní rozhodnutí IFAB  
 

1. Náhradník asistenta rozhodčího 
 
Bylo poznamenáno, že termín pro ukončení experimentu s náhradníkem asistenta rozhod-
čího uplynul  31.5.2012 a závěry budou přijaty až na základě vyhodnocení analýz  z  ME 
2012 . 

 
2. Technologie sledování brankové čáry 
 
Členové IFAB schválili doporučení, aby společnostem Hawk-eye a GoalRef/Fraunhofer by-
lo umožněno přejít do testovací fáze 2. 
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3. FIFA Task Force Football 2014  
 

  
 
 
 
 
 

 

Odůvodnění : 

Současný výraz „radiokomunikační systém“ nereflektuje technologický pokrok.  
 
4.  Mizící spreje  
 

Byly aktualizovány závěry experimentu  na turnaji  CONMEBOL  2011. 
 
Hlavní cíle: 
- respektovat existující ustanovení pravidel fotbalu o předepsané vzdálenosti zdi od mí-

če (9,15 metrů) 
- jasný stanovením místa pro zeď dojde k menšímu promarňování času než při posou-

vání hráčů ve zdi 
- mizící sprej je nový moderní prostředek s pozitivní faktorem při podpoře fair play, který 

zabrání konfrontacím mezi hráči 
- vzhledem k nízké ceně má být sprej používán v profesionálních i amatérských soutě-

žích 

Členové IFAB souhlasili s používáním mizícího spreje a ponechali na jednotlivých asociacích 
jeho zavedení (implementaci) do soutěžních utkání. 
 

5.  Pravidlo 4 – Výstroj hráčů  
 
Rozhodnutí o případném používání šátků postoupili členové IFAB k analýze Zdravotnické 
komisi FIFA.  

 
6. FIFA World Cup 2014  
 
Pouze pro tento turnaj bude umožněno, aby v zápise o utkání bylo uvedeno 23 hráčů - 11 
hráčů základní sestavy a 12 náhradníků.  
 
Výklad PF se nemění a dále bude umožněno uvádět v ZoU 11 hráčů a 7 náhradníků. 

 
Všechny uvedené změny Pravidel fotbalu platí od 1.7.2012. 

 
 

Novelizace předpisů FAČR s účinností od 1.7.2012 
 

Soutěžní  řád fotbalu 
 
Pravomoc a podpisy vedoucího u mládeže: 
 
Všechny údaje, které v zápise o utkání potvrzuje svým podpisem kapitán družstva, po-
depisuje v utkáních mládeže společně s kapitánem i vedoucí příslušného družstva 
(změna od 1.7.2011 nebo trenér je nyní zrušena). Toto ustanovení platí i pro utkání do-
spělých pro případ, že kapitánem družstva je hráč mladší 18ti let. 
 

Současný text Nový text 
Ostatní vybavení  
(…) 
Použití radiokomunikačních systémů 
mezi hráči a osobami v technické zóně 
není povoleno. 

Ostatní vybavení 
(…) 
Použití elektronických komunikačních sys-
témů mezi hráči a osobami v technické 
zóně není povoleno. 
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Odůvodnění: 
 
Vždy musí rozhodné skutečnosti podepisovat vedoucí mužstva,  který je ve smyslu čl. 3 
odst. 3 stanov FAČR a podle čl. 6 odst. 1 Prováděcí směrnice k tomuto ustanovení 
osobou  nenahraditelnou, vykonávající funkci v soutěžích podle SŘ. 
 

Působení  hráčů ve věkových  kategoriích 
  
Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie 
takto: 

a) mladší přípravka za starší přípravku  
b)   starší přípravka za  žáky  

     c)    žáci za dorost  
d)   dorostenci za dospělé 

 
Odůvodnění. 
 
Jedná se o upřesnění a zjednodušení stávající úpravy, vylučující jakékoli spekulace   
(návrat zpět k původnímu výkladu před rokem). 
 
Stále platí:  Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců s půso-
bením hráčů ve vyšší věkové kategorii a na požádání je předložit řídícímu  orgánu sou-
těže. To však není nutné v případech, kdy v rámci jedné věkové kategorie ( přípravka, 
žáci, dorost ) startují mladší za starší. 
 

Působení hráčů v družstvech  
 
Nastoupení – start: 
 
Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit nejvýše dva hráči ze soupisek druž-
stev startujících ve vyšší soutěži.  
 

Do zápisu o utkání lze uvést max. dva hráče ze soupisek družstev startujících ve vyšších 
soutěžích.   
 

Prováděcí  směrnice ke členství  FAČR 
   

V souvislostí ke členství FAČR se upravuje SŘ  k 1.8.2012  následovně:  
   
Článek 58 SŘ (vyhlášení kontumačního výsledku), odst. 8 se doplňuje o písmeno l), kte-
ré zní:  
  
„l)  nastoupil-li hráč na základě uvedení neplatného nebo cizího identifikačního kódu  (ID)“  
 
Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů 
 
se za slovo kategorie doplňuje text ,,starší dorost´´ 
(jde o realizaci požadovaného rozšíření možnosti střídavých startů o kategorii staršího 
dorostu). 
     

Praha, 2.8.2012                                                                
Zpracoval:  Ing. Jiří Kureš - předseda PK FAČR 

Upravil: Jaroslav Nitsche – PK FAČR                        
           


