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Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA 
platné od 1.7.2008 

 
 

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém výročním zasedání, které se konalo 8.března 2008 ve Skotsku, roz-
hodl o níže uvedených změnách v pravidlech fotbalu.  

Uvedené změny pravidel fotbalu rozeslala FIFA oběžníkem č.1145 ze dne 22.5. 2008 a jsou platné od 1.7.2008.               
Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře. 

 

Pravidlo 2 – Míč 
Změna se týká Rozhodnutí IFAB č.1 k pravidlu 2 (viz str. 19 Pravidel fotbalu). Stávající text Rozhodnutí IFAB č.1 se 
nahrazuje tímto textem (současně byl novým obrázkem nahrazen a do odpovídajícího místa v textu přesunut i 
Obr.2-1 „Označování míčů“): 

 

Kromě splnění požadavků uvedených v pravidle 2, je pro použití míčů v soutěžních utkáních konaných pod záštitou FIFA 
nebo konfederací nutné, aby míč byl označen jedním z níže uvedených způsobů: 

• logem FIFA APPROVED (schváleno FIFA) nebo, 

• logem FIFA INSPECTED (přezkoumáno FIFA) nebo 

• logem  International Matchball Standards 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2-1 Označování míčů 

Uvedené označení říká, že míč byl testován a shledán v souladu se specifikací technických požadavků, které byly stanoveny 
pro každou z výše uvedených kategorií a kterými byly blíže upřesněny základní parametry míče uvedené v pravidle 2. Doda-
tečné technické požadavky pro každou z uvedených kategorií byly přezkoumány a schváleny FIFA a jejich kontrolu provádějí 
instituce určené FIFA. 

Národní asociace si mohou vyhradit právo používat ve svých soutěžích pouze míče nesoucí jedno ze shora uvedených ozna-
čení. 

 

Komentář Pravidlové komise ČMFS 

Pravidlová komise v této souvislosti upozorňuje všechny kluby, jež budou organizačně zabezpečovat utkání svých 
družstev v nadcházejících soutěžích FIFA nebo UEFA, že je jejich povinností zajistit k utkáním míče podle výše 
uvedených specifikací. 
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Další změny a upřesnění Pravidel fotbalu Pravidlové komise ČMFS. 
 

V návaznosti na změny FIFA upřesňuje Pravidlová komise ČMFS výklad níže uvedených článků v českém vydání 
Pravidel fotbalu platných od 1.7.2007. Všechny níže uvedené změny platí od 1.7.2008. 

Pravidlo 3 – Počet hráčů 

Výklad (15), str. 27 

Stávající text: 

(15)    Vstoupí-li náhradník bez svolení rozhodčího na hrací plochu, a to v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný 
vstup na hrací plochu. V případě, že náhradník ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, náhradníka napomene a vykáže 
z hrací plochy, a hru naváže nepřímým volným kopem z místa (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla 8), kde byl 
míč v okamžiku přerušení hry. V případě, že náhradník neovlivní hru, nemusí rozhodčí hru přerušit ihned. 

Nový text: 

 (15)   Vstoupí-li náhradník bez svolení rozhodčího na hrací plochu, a to v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný 
vstup na hrací plochu. V případě, že náhradník ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, náhradníka napomene za nespor-
tovní chování a vykáže ho z hrací plochy a hru naváže nepřímým volným kopem z místa (s ohledem na zvláštní usta-
novení pravidla 8), kde byl míč v okamžiku přerušení hry. V případě, že náhradník neovlivní hru, nemusí rozhodčí hru 
přerušit ihned. 

 

Výklad (16), druhý odstavec, str. 27 

Stávající text: 

(16)     Procedura (viz 14) pro střídání uskutečněné během poločasové přestávky musí být dodržena a provede se před zahá-
jením druhého poločasu s tou výjimkou, že se jí nemusí zúčastnit hráč, který byl stažen ze hry. 

Nový text: 

(16)     Procedura (viz 14) pro střídání uskutečněné během poločasové přestávky musí být dodržena a provede se před zahá-
jením druhého poločasu s tou výjimkou, že se jí nemusí zúčastnit hráč, který má být vystřídán. 

 

Výklad (19), str. 28 

Stávající text: 

(19)    Vstoupí-li vystřídaný hráč bez svolení rozhodčího na hrací plochu v době, kdy je míč ve hře, a svým vstupem ovlivní 
hru, rozhodčí hru přeruší, vystřídaného hráče napomene a vykáže z hrací plochy a hru naváže míčem rozhodčího 
v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla 8). V případě, že vystřídaný  
hráč svým vstupem hru neovlivní, nemusí rozhodčí přerušit hru ihned. Provinění vystřídaného hráče rozhodčí popíše v 
zápise o utkání. V případě, že vystřídaný hráč byl již v průběhu hry napomenut, ukáže mu rozhodčí 2. ŽK a ČK. 

Dopustí-li se vystřídaný hráč po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, a 
podle povahy přestupku mu udělí osobní trest jak za neoprávněný vstup na hrací plochu, tak i za následný přestupek; 
hru rozhodčí naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustano-
vení pravidla 8). 

Nový text: 

 (19)   Vstoupí-li vystřídaný hráč bez svolení rozhodčího na hrací plochu v době, kdy je míč ve hře, a svým vstupem ovlivní 
hru, rozhodčí hru přeruší, vystřídaného hráče napomene a vykáže z hrací plochy a hru naváže nepřímým volným ko-
pem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla 8). V případě, že vystří-
daný  hráč svým vstupem hru neovlivní, nemusí rozhodčí přerušit hru ihned. Provinění vystřídaného hráče rozhodčí 
popíše v zápise o utkání. V případě, že vystřídaný hráč byl již v průběhu hry napomenut, ukáže mu rozhodčí 2. ŽK a 
ČK. 

Dopustí-li se vystřídaný hráč po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, a 
podle povahy přestupku mu udělí osobní trest jak za neoprávněný vstup na hrací plochu, tak i za následný přestupek; 
hru rozhodčí naváže nepřímým volným kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní 
ustanovení pravidla 8). 
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Výklad (20), str. 28 

Stávající text: 

(20)    Vstoupí-li na hrací plochu vyloučený hráč, postupuje rozhodčí stejně jako v čl. 19 s tím, že další osobní trest již tomuto 
hráči neuděluje, ale vykáže ho z prostoru hřiště a jeho provinění popíše v zápise o utkání. 

Nový text: 

(20)    Vstoupí-li na hrací plochu vyloučený hráč, postupuje rozhodčí stejně jako v čl. 19 s tím, že další osobní trest již tomuto 
hráči neuděluje, ale vykáže ho z prostoru hřiště a jeho provinění popíše v zápise o utkání. Hru rozhodčí naváže ne-
přímým volným kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravi-
dla 8). 

Pravidlo 14 – Pokutový kop 

Výklad (3), str. 98 

Stávající text: 

(3)   Pokutový kop smí provést kterýkoli hráč oprávněného družstva. Rozhodčí, a alespoň brankář, který bude pokutovému 
kopu čelit, však musí vědět, který hráč pokutový kop provede. Jestliže pokutový kop provede jiný hráč než ten, který byl 
určen, přeruší rozhodčí hru, provinivšího se hráče napomene za nesportovní chování a nařídí nepřímý volný kop z místa, 
kde hráč porušil pravidlo. 

Nový text: 

(3)   Pokutový kop smí provést kterýkoli hráč oprávněného družstva. Rozhodčí, a alespoň brankář, který bude pokutovému 
kopu čelit, však musí vědět, který hráč pokutový kop provede. Jestliže pokutový kop provede jiný hráč než ten, který byl 
určen, rozhodčí nechá pokutový kop provést a dále postupuje ve shodě s bodem 3 Trestního ustanovení 
k pravidlu 14 „Pravidlo poruší spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop“ s tím, že provinivšího se hráče na-
pomene za nesportovní chování. 

 

Výklad (12), str. 99 

Stávající text: 

(12)    Jestliže přestupek hráče bude podle názoru rozhodčího současně i projevem nesportovního chování, udělí mu rozhodčí 
odpovídající osobní trest. Hráč provádějící pokutový kop například: 

• při rozběhu k provedení pokutového kopu se zastaví, aby se brankář předčasně vrhl do jedné části branky, a po-
tom kopne míč do její odkryté části, nebo 

• provede kop obrácen zády k brance, nebo  

• se skloní u míče, jako by ho chtěl rukou posunout, a přitom znenadání provede kop nebo použije nějaký podob-
ný trik k oklamání soupeřova brankáře, 

• provede kop patou. 

Hru v těchto případech rozhodčí naváže nepřímým volným kopem v místě přestupku. 

Nový text: 

(12)    Za porušení ustanovení pravidla 14 se osobní tresty neudělují. Jestliže však přestupek provinivšího se hráče        
byl podle názoru rozhodčího současně i projevem nesportovního chování, udělí mu rozhodčí odpovídající 
osobní trest. 

Ve všech případech rozhodčí nechá pokutový kop provést a dále postupuje ve shodě s  Trestním ustanovením 
k pravidlu 14. 

 

Komentář Pravidlové komise ČMFS ke změně výkladu v článku (12) 

Ve dřívějším znění článku (12) byly citovány některé příklady nesportovního chování při provádění pokutového 
kopu. Protože ale případů nesportovního chování při provádění pokutového kopu může být mnohem víc, a protože 
se netýkají jen hráče, provádějícího pokutový kop, ale mohou se týkat i jiných hráčů, zevšeobecnila Pravidlová 
komise znění článku tak, aby vyhověl všem v úvahu přicházejícím případům s tím, že je výhradně věcí a názoru 
rozhodčího, jestli počínání hráče bude považovat i za nesportovní chování a vyvodí z něho patřičné důsledky.  

Praha, 30. června 2008, zpracovala Pravidlová komise ČMFS 


