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Inzultace = fyzické 
napadení R, nebo AR
• Jestliže je na kterémkoli rozhodčím spáchán některý z níže uvedených násilných činů a on z 

toho důvodu není schopen – ať již pro fyzickou nebo psychickou indispozici – pokračovat ve 
výkonu své funkce, tak rozhodčí, který utkání řídí, ho z důvodu inzultace rozhodčího ukončí.

• Jedná se o tyto činy:

a) násilné udeření,

b) násilné kopnutí,

c) úmyslné podražení,

d) násilné vrážení,

e) násilné cloumání,

f) úmyslné vyražení píšťalky z úst,

g) úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem.

• Je-li rozhodčí, který utkání řídí, tak postižen, že sám není schopen utkání ukončit, je oprávněn 
ukončit utkání některý z ostatních delegovaných rozhodčích. Jestliže ale v takovém případě 
není žádný delegovaný rozhodčí, který by utkání mohl ukončit, skončilo utkání okamžikem, 
kdy bylo z tohoto důvodu přerušeno.

• V každé takové situaci je rozhodčí povinen průběh události podrobně popsat v zápise o utkání.



Nepřízeň počasí a 
nezpůsobilá hrací plocha

• Zhorší-li se během utkání povětrnostní 
podmínky, např. přijde prudký déšť, sněhová 
vánice, mlha, prudký vítr nebo bouřka s 
nebezpečím zásahu bleskem, rozhodčí hru 
přeruší.

• V případě, že se zhoršené podmínky nezlepší 
nebo trvají již tak dlouho, že by utkání nemohlo 
být za dobré viditelnosti dohráno, rozhodčí 
utkání ukončí.

• Jestliže v průběhu utkání se hrací plocha stala 
nezpůsobilou ke hře, např. vlivem prudkého 
deště, náhlého tání apod. a je zřejmé, že ji již 
nebude možno uvést do způsobilého stavu, 
rozhodčí utkání ukončí.

• Obecně platí: nikdy nesmí být ohroženo 
zdraví účastníků utkání!!



Narušení bezpečnosti, 
výtržnosti obecenstva

• A. Hrubě nesportovní projevy obecenstva rušivě ovlivňují
průběh utkání, ale bezpečnost hráčů nebo osob na lavičkách
pro příslušníky družstev není přímo ohrožena (urážky, 
nevhodné pokřikování) ↓

1. případ - přeruší rozhodčí hru a požádá HP o náhradu

2. Dojde-li k opakování hrubě nesportovních projevů diváků, 
přeruší rozhodčí hru, přivolá si kapitány obou družstev a oba
asistenty, požádá hlavního pořadatele důraznější nápravu – v 
případě neuposlechnutí sdělí, že utkání ukončí

3. Dojde-li i přes výše uvedená opatření k dalším hrubě
nesportovním projevům obecenstva, ukončí rozhodčí
(písknutím!) utkání a za přítomnosti obou asistentů oznámí
tuto skutečnost kapitánům družstev a opustí prostor hřiště.



Narušení bezpečnosti, 
výtržnosti obecenstva

• B. Hrubě nesportovní projevy obecenstva 
ohrožují bezpečnost a zdraví hráčů, nebo osob 
na lavičkách pro příslušníky družstev ↓

• Za ohrožení bezpečnosti a zdraví se např. 
považuje, je-li hráč nebo některý z jiných členů 
družstva sice zasažen předmětem vhozeným z 
hlediště, nebo je fyzicky napaden divákem, ale 
k vážnému ohrožení zdraví přitom nedošlo a 
rozhodčí je přesvědčen, že celková atmosféra 
umožňuje utkání dohrát.

• 1. případ – přerušení hry, výzva k nápravě 
směrem k HP s informací, že při dalším případu 
utkání ihned ukončí

• V případě dalších hrubě nesportovních 
projevů obecenstva ukončí rozhodčí okamžitě 
(písknutím!) utkání, za přítomnosti obou 
asistentů oznámí tuto skutečnost kapitánům 
družstev a opustí prostor hřiště



Narušení bezpečnosti, 
výtržnosti obecenstva

• C. V důsledku hrubého nesportovního chování 
obecenstva dojde k vážnému ohrožení zdraví 
hráče, popřípadě jiné oprávněné osoby na 
lavičkách pro příslušníky družstev

• Jedná se o případy, kdy diváci vhozením předmětu 
nebo fyzickým útokem zraní nějakého hráče nebo 
jiného člena družstva a podle názoru rozhodčího již 
není možno utkání ve sportovní atmosféře dohrát

• Nelze jednoznačně a striktně nařídit, že rozhodčí 
musí při každém zranění hráče utkání automaticky 
ukončit, ale je to důrazně doporučeno

• Pro rozhodčího je důležité umět odhadnout 
atmosféru, ve které může dojít k závažným 
incidentům, ale nemá váhat s použitím „varování“ 
již při prvním vážném náznaku takové možnosti. 
Předejde tak situaci, kdy zranění hráče ho donutí 
utkání předčasně ukončit



Narušení bezpečnosti, 
výtržnosti obecenstva

• D. Hrubé nesportovní chování obecenstva 
ohrožuje bezpečnost rozhodčího, jeho asistentů 
nebo čtvrtého rozhodčího

• V případě verbálních útoků (nadávky, vyhrožování 
a pod) a pokusů o napadení, které však ještě 
nejsou přímým fyzickým násilím, postupuje 
rozhodčí jako v případě A

• Jakéhokoli zranění rozhodčího, jeho asistentů 
nebo čtvrtého rozhodčího se (bez ohledu na 
rozsah a následky zranění) považuje za inzultaci.

• Za inzultaci se však automaticky nepovažuje 
každý fyzický kontakt s rozhodčím, ale pouze ty 
situace, kdy kterýkoliv z delegovaných rozhodčích 
není z důvodů uvedených v čl.19 pravidla 5 ať již 
pro fyzickou nebo psychickou indispozici schopen 
pokračovat ve výkonu své funkce. 



Neoprávněný start 
hráče

• Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v 
zápisu o utkání je možné na žádost vedoucího družstva provést 
hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem 
utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu utkání

• Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po 
ukončení utkání je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří 
nastoupili v druhém poločase utkání. 

• Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá 
totožnost tohoto hráče, a to zejména dle údajů z předložených 
osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že se jedná 
o neoprávněný start, hráče nepřipustí k další účasti ve hře; v 
opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, 
důvody a výsledek přezkoumání totožnosti hráče rozhodčí zapíše 
do zápisu o utkání. 



Poškození míče, nebo 
vybavení hřiště

• V případě poškození míče, nebo vybavení hřiště 
jsou dány lhůty, do kterých musí HP zjednat 
nápravu:

- výměna poškozeného míče: 5 minut
- výměna poškozené sítě: 15 minut
- poškozená branková konstrukce: 30 minut
- poškození rohového praporku: 15 minut

• Pokud pořadatel nezjedná nápravu do lhůty 
stanovené PF, je R oprávněn po zralé úvaze utkání 
ukončit



Nezahájení, nebo
předčasné ukončení utkání

• Utkání nebude zahájeno nebo bude předčasně 
ukončeno:

a) jestliže počet hráčů jednoho z družstev klesne definitivně 
pod sedm,

b) při inzultaci některého z rozhodčích,

c) při úmrtí příslušníka družstva, některého z rozhodčích 
nebo delegátů,

d) jestliže družstvo opustí hrací plochu jako projev 
nesouhlasu s rozhodováním rozhodčího,

e) na úřední zákrok orgánu Policie ČR,

f) v dalších případech uvedených v Pravidle 1 a v 
Soutěžním řádu.

• Předčasné ukončení utkání provede rozhodčí písknutím. 
Poté sdělí oběma kapitánům v přítomnosti asistentů důvody 
svého rozhodnutí a společně s ostatními rozhodčími opustí 
co nejrychleji hrací plochu a prostor hřiště.



Nezahájení, nebo předčasné 
ukončení utkání

• Rozhodčí má právo utkání nezahájit nebo ho předčasně 
ukončit z těchto důvodů:

• 1. Tma
2. Špatné povětrnostní podmínky
3. Nezpůsobilý stav hrací plochy
4. Neuposlechnutí rozhodčího příslušníkem družstva
5. Vniknutí obecenstva do prostoru hřiště
6. Hrubě nesportovní projevy obecenstva
7. Porucha umělého osvětlení

• V případech uvedených v bodech 5 a 6 musí rozhodčí dříve, 
než utkání předčasně ukončí, prostřednictvím kapitánů 
vyčerpat všechny možnosti, aby se utkání mohlo dohrát. 
Kdykoli rozhodčí předčasně ukončí utkání, učiní o tom přesný 
a vyčerpávající záznam v ZoU.


