LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE

ROZPIS CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ

PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK

2019 – 2020

Technicko-soutěžní ustanovení
Fortuna:liga, Fortuna:národní liga
1. Účastníci soutěží
Ve Fortuna:lize a Fortuna:národní lize startují následující družstva klubů:
FORTUNA:LIGA

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1. AC Sparta Praha fotbal, a.s.

1. 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.

2. SK Dynamo České Budějovice, a.s.

2. FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.

3. Fotbalový Klub Jablonec, a.s.

3. Fotbalový klub Pardubice a.s.

4. 1. FK Příbram, a.s.

4. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.

5. FK Mladá Boleslav a.s.

5. FK Baník Sokolov a.s.

6. FC Baník Ostrava, a.s.

6. Městský fotbalový klub Vítkovice a.s

7. FC Viktoria Plzeň, a.s.

7. FK DUKLA Praha, a.s.

8. FC FASTAV Zlín, a.s.

8. SK Líšeň

9. SK Slavia Praha – fotbal a.s.

9. FK FOTBAL TŘINEC a.s.

10. SK Sigma Olomouc, a.s.

10. Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

11. FC SLOVAN LIBEREC a.s.

11. MFK Chrudim a.s.

12. MFK Karviná a.s.

12. FC Hradec Králové, a.s.

13. FK TEPLICE a.s.

13. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

14. Bohemians Praha 1905, a.s.

14. FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

15. Slezský fotbalový club Opava a.s.

15. FC Slavoj Vyšehrad, a.s.

16. 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

16. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

V družstvu mohou startovat pouze fyzické osoby se zvláštními právy a povinnostmi hráče ve
smyslu čl. 9 odst., 4 písm. a) Stanov FAČR za současného dodržení § 35 písm. h) Soutěžního
řádu. Start dorostenců za dospělé se řídí ustanovením § 4 Soutěžního řádu mládeže a žen.
2. Formát soutěže a organizátor utkání
A.

Fortuna:liga „dále i jen I. liga“ se hraje systémem každý s každým dvojkolově (základní
část) s následnou nadstavbou a barážovým utkáním o postup do Evropské ligy UEFA.

B.

Fortuna:národní liga „dále i jen II. liga“ se hraje systémem každý s každým dvojkolově
(základní část) s následnou baráží o postup I. ligy.

C.

Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování na prvním místě

D.

Pro nadstavbovou část jsou kluby rozděleny do skupin následovně:

a. o titul (1. – 6. místo po základní části)
b. play-off o účast v Evropské lize UEFA (7. – 10. místo po základní části)
c. o záchranu (11. – 16. místo po základní části)
Kvalifikační utkání o účast v Evropské lize UEFA (součást I. ligy) se hraje
podle rozpisu uvedeného v příloze č. 1
Barážová utkání o účast v I. lize (dále také jako „baráž“) se hrají podle rozpisu
uvedeného v příloze č. 1.
Barážová utkání jsou kvalifikačními utkáními ve smyslu Soutěžního řádu.

Skupina o titul
a. hraje se každý s každým jednokolově podle rozpisu uvedeného v příloze č. 1
b. klubům se přenášejí všechny dosažené body ze základní části
Skupina (Play-off) o účast v Evropské lize UEFA
a. hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání (doma-venku) podle rozpisu utkání
uvedeného v příloze č. 1
b. je stanoveno pravidlo pohárového systému docílení branek, tedy branka docílena na
hřišti soupeře má vyšší hodnotu při shodném součtu skóre z obou utkání
c. při shodných výsledcích obou utkání a po skončení řádné hrací doby druhého
z utkání, se toto prodlužuje o 2 x 15 minut
d. není-li o výsledku rozhodnuto ani podle písmene c), rozhodnou o vítězi kopy ze
značky pokutového kopu prováděné podle Pravidel fotbalu
Skupina o záchranu
a. každý s každým jednokolově podle rozpisu utkání uvedeného v příloze č. 1
b. klubům se přenášejí všechny dosažené body ze základní části

Kvalifikační utkání o účast v Evropské lize UEFA
a. hraje se na jedno utkání podle rozpisu utkání uvedeného v příloze č. 1
b. v případě nerozhodného výsledku po skončení řádné hrací doby, se toto prodlužuje
o 2 x 15 minut
c. není-li o výsledku rozhodnuto ani podle písmene b), rozhodnou o vítězi kopy ze
značky pokutového kopu prováděné podle Pravidel fotbalu.

Barážová utkání o účast v I. lize
a. hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání (doma-venku) podle rozpisu utkání
uvedeného v příloze č. 1
b. je stanoveno pravidlo pohárového systému docílení branek, tedy branka docílena na
hřišti soupeře má vyšší hodnotu při shodném součtu skóre z obou utkání
c. při shodných výsledcích obou utkání a po skončení řádné hrací doby druhého
z utkání, se toto prodlužuje o 2 x 15 minut
d. není-li o výsledku rozhodnuto ani podle písmene c), rozhodnou o vítězi kopy ze
značky pokutového kopu prováděné podle Pravidel fotbalu.
3. Určování pořadí, postupy, sestupy, barážová utkání o účast v I. lize
A.

Pořadí v tabulce po základní části I. ligy a konečné pořadí II. ligy se určí podle § 18 SŘ

B.

Konečné pořadí v I. lize se určí podle umístění po nadstavbové části podle § 18 SŘ s dále
uvedenými výjimkami. Konečné pořadí na 1. až 6. místě se určí podle umístění ve skupině
O titul a konečné pořadí na 11. až 16. místě podle umístění ve skupině O záchranu. V
případě shodného počtu bodů více družstev ve skupině O titul nebo ve skupině O
záchranu po odehrání všech soutěžních utkání základní i nadstavbové části se konečné
pořadí určí podle následujících pravidel:
1. Vyšší počet bodů získaný v základní části
2. Vyšší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních v základní části
3. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání v základní části
4. Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních v základní části
5. Vyšší brankový rozdíl ze všech utkání v celé soutěži (včetně nadstavbové části)
6. Vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části)
7. Vyšší umístění v soutěži Fair – play
8. Los

C.

Poražené kluby ze semifinále Skupiny o účast v Evropské lize UEFA se umístí na 9. a 10.
místě konečného pořadí, kdy se na 9. místě umístí družstvo výše postavené v základní části.

D.

Vítězný klub finálového dvojutkání Skupiny o účast v Evropské lize UEFA se umístí na 7.
místě a poražený na 8. místě konečného pořadí.

E.

Po skončení soutěžního ročníku sestoupí z I. ligy klub, který se v konečné tabulce umístil
na 16. místě. Sestupující klub bude zařazen do II. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro
účast v soutěži.

F.

Do I. ligy postoupí vítězný klub II. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v I. lize.

G.

Kluby, které se v konečné tabulce I. ligy umístily na 14. a 15. místě, se zúčastní barážových
dvojutkání s kluby, které se umístily na 2. a 3. místě II. ligy, systémem uvedeným v příloze
č. 1. Vítězné kluby barážových dvojutkání získávají právo na účast v následujícím ročníku I.
ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v I. lize. Poražené kluby z barážových
dvojutkání získávají právo na účast v následujícím ročníku II. ligy, pokud obdrží licenci
potřebnou pro účast v soutěži.
Pokud se před zahájením baráže o I. ligu některý z klubů vzdá práva na účast v baráži, jeho
místo nezaujme žádný jiný klub. V případě, že se práva na účast v baráži vzdá jeden klub,
uskuteční se pouze jedno barážové dvojutkání mezi hůře umístěným klubem I. ligy a hůře
umístěným klubem II. ligy. Právo na účast v následujícím ročníku I. ligy (pokud obdrží
licenci potřebnou pro účast v I. lize) získává vítěz barážového utkání a zbývající klub, který
měl právo na účast v baráži a tohoto práva se nevzdal.
V případě, že se práva na účast v baráži vzdají dva kluby, baráž se neuskuteční a právo na
účast v následujícím ročníku I. ligy (pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v I. lize)
získávají zbývající dva kluby, které měly právo na účast v baráži.
Pokud se před zahájením baráže o I. ligu některý z klubů vzdá práva na účast v baráži,
získává právo na účast v následujícím ročníku II. ligy.
Pokud se vítězný klub II. ligy vzdá práva na účast v I. lize, nebo nezíská potřebnou licenci,
získává toto právo:
poražený klub z barážových dvojutkání, který se v konečné tabulce umístil na vyšším místě,
přičemž pro tyto účely se vyšší místo určuje v tomto pořadí:
14. místo I. ligy, 2. místo II. ligy, 3. místo II. ligy, 15. místo I. ligy
V případě, že se vítězný klub II. ligy vzdá práva na účast v I. lize ještě před zahájením
baráže, jeho místo zaujme a do I. ligy postoupí klub, který se umístil na 2. místě
v konečném pořadí II. ligy. Právo na účast v následujícím ročníku I. ligy (pokud obdrží
licenci potřebnou pro účast v I. lize) dále získá klub, který se v konečné tabulce I. ligy
umístil na 14. místě a uskuteční se pouze jedno barážové dvojutkání mezi 15. klubem
v konečném pořadí I. ligy a 3. klubem v konečném pořadí II. ligy.
Pokud by se před zahájením baráže vzdal práva na účast v I. lize i klub umístěný na 2. místě
v konečném pořadí II. ligy, baráž se neuskuteční, právo na účast v následujícím ročníku I.
ligy získávají kluby, které se v konečné tabulce I. ligy umístily na 14. a 15. místě, a soutěž
bude doplněna v souladu s § 19-21 Soutěžního řádu.
Pokud se vítězný klub barážového dvojutkání vzdá práva na účast v I. lize, nebo nezíská
potřebnou licenci, získává toto právo:
poražený klub z barážových dvojutkání, který se v konečné tabulce umístil na vyšším místě,
přičemž pro tyto účely se vyšší místo určuje v tomto pořadí:
14. místo I. ligy, 2. místo II. ligy, 3. místo II. ligy, 15. místo I. ligy
Pokud se oba vítězové barážového dvojutkání vzdají práva na účast v I. lize, nebo nezískají
potřebnou licenci, získávají toto právo poražená družstva z obou barážových dvojutkání.

H.

V případě, že dostatečný počet klubů neobdrží požadované licence pro účast v I. lize, bude
tato soutěž doplněna v souladu s § 19 – 21 Soutěžního řádu.

I.

Po skončení soutěžního ročníku sestoupí z II. ligy družstva, která se v konečné tabulce
umístila na 15. a 16. místě. Sestupující družstva budou zařazena do České, nebo
Moravskoslezské ligy, podle územní příslušnosti.

J.

Do II. ligy postoupí vítěz České ligy a vítěz Moravskoslezské ligy, pokud obdrží
profesionální licenci, potřebnou pro účast ve II. lize

K.

V případě, že dostatečný počet klubů neobdrží požadované licence pro účast v II. lize,
bude tato soutěž doplněna v souladu s § 19 – 21 Soutěžního řádu.

L.

Klub, který neobdrží požadovanou licenci pro účast ve II. lize, je považován za další
sestupující klub a může být zařazen do nejbližší nižší mistrovské soutěže podle územní
příslušnosti.

4. Termíny a začátky utkání
A. Hracími dny I. ligy jsou pátek až pondělí, v případě vloženého kola pak úterý až čtvrtek
Termíny utkání budou stanoveny Řídícím orgánem soutěže v souladu s výběrem TV přenosů
na základě podmínek dohodnutých mezi Ligovou fotbalovou asociací, PRAGOSPORT a.s. a
televizními společnostmi.
Začátky utkání jsou stanoveny následovně:

Letní období: (1. 7. 2019 – 1. 9. 2019)
Pátek: 18:00
Sobota: 17:00, 19:30 (náhradní TV slot 15:00)
Neděle: 16:30, 19:00
Pondělí: 18:00

Podzimní období: (2. 9. 2019 – 23. 10. 2019)
Pátek: 18:00
Sobota: 16:30, 19:00 (náhradní TV slot 14:30)
Neděle: 15:30, 18:00
Pondělí: 18:00

Zimní období: (24. 10. 2019 – 31. 3. 2020)
Pátek: 18:00
Sobota: 14:30, 17:00
Neděle: 14:30, 17:00
Pondělí: 18:00

Jarní období: (1. 4. 2020 – 30. 4. 2020)
Pátek: 18:00
Sobota: 16:30, 19:00 (náhradní TV slot 14:30)
Neděle: 15:30, 18:00
Pondělí: 18:00
Pro účastníky evropských klubových soutěží platí, že hrají nejdříve 72 hodin po skončení
utkání na hřišti soupeře a 60 hodin po skončení utkání na domácím hřišti, ale pouze pokud
požadavek není v rozporu s mezinárodním kalendářem FIFA, nebo termínovou listinou
Poháru FAČR.
Výjimky pro využití sobotního náhradního TV slotu, nebo stanovení jiného začátku
TV utkání mohou nastat v těchto případech:
 požadavky Policie ČR
 kolize s termínovou listinou Poháru FAČR
 kolize s jinými sportovními, nebo kulturními akcemi v regionech
 z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných
utkání 29. a 30. kola základní části budou sehrána podle rozhodnutí Řídícího orgánu
soutěže tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže.
utkání 4. a 5. kola nadstavbové části budou sehrána podle rozhodnutí Řídícího orgánu
soutěž tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže.
B.

Hracími dny II. ligy jsou pátek až neděle. Termíny utkání budou stanoveny Řídícím
orgánem soutěže v souladu s výběrem TV přenosů na základě podmínek dohodnutých
mezi Ligovou fotbalovou asociací, PRAGOSPORT a.s. a televizními společnostmi, nebo
v souladu s termíny a začátky, které kluby nahlásily Řídícímu orgánu soutěže. Řídící orgán
soutěže může termíny utkání stanovit odchylně s ohledem na státní reprezentaci, kolizi
termínů akcí v jednotlivých regionech, nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.
Utkání 29. a 30. kola budou sehrána podle rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže tak, aby
nebyla narušena regulérnost soutěže.

C.

Mezi jednotlivými soutěžními utkáními (ligová, národního poháru, evropských klubových
soutěží) je stanoven následující cyklus:








neděle – středa - sobota
pondělí – čtvrtek - neděle
úterý – pátek - pondělí
středa – sobota - úterý
čtvrtek – neděle - středa
pátek – pondělí - čtvrtek
sobota – úterý - pátek

Pro účastníky evropských klubových soutěží platí, že hrají nejdříve 72 hodin po skončení
utkání na hřišti soupeře a 60 hodin po skončení utkání na domácím hřišti, ale
pouze v případech, že požadavek není v rozporu s mezinárodním kalendářem FIFA, nebo
termínovou listinou Poháru FAČR

5. Změny termínů utkání
A.

Změny termínů utkání se řídí ustanovením § 8 odst. 4 Soutěžního řádu (dále „SŘ“).

B.

Změnu termínu utkání (odložení) Řídící orgán soutěže provede také z důvodu hromadného
onemocnění hráčů klubu, které bude doloženo rozhodnutím Orgánu ochrany veřejného
zdraví v souladu s ustanovením § 67, odst. 1 až 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

C.

Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán soutěže na Úřední desce, eventuálně emailem.

D.

Žádosti o změny termínů jsou předkládány Řídícímu orgánu soutěže nejpozději jeden týden
před stanoveným termínem utkání. Žádost obsahuje důvod změny termínu a písemné
stanovisko soupeře. V případě, že klub předloží žádost o změnu termínu více než 10 dní
před stanoveným termínem utkání, stanovuje se poplatek na částku ve výši 500,-Kč.
V případě, že klub předloží žádost o změnu termínu méně než 10 dní před stanoveným
termínem utkání, zvyšuje se poplatek na částku ve výši 1000,- Kč.
V případě nemožnosti odehrání utkání pro nezpůsobilý stav hrací plochy, kluby do 48
hodin předloží své návrhy na náhradní termín utkání Řídícímu orgánu soutěže. Všechna
odložená utkání musejí být sehrána do 14 dnů od původního termínu utkání (není-li dále
stanoveno jinak). Z tohoto pravidla může řídící orgán soutěže udělit výjimku v případě, že
utkání nelze v tomto termínu odehrát z důvodu kolize soutěží (LM a EL UEFA, MOL
Cup), nebo kolize s reprezentačním termínem FIFA. V takovém případě se utkání odehraje
v nejbližším možném termínu.
V případě, že nedojde k dohodě klubů, utkání se odehraje v náhradním termínu – úterýstředa druhého týdne, tj. 10-12 dnů po původním termínu dle rozhodnutí Řídícího orgánu
soutěže. V případě, že v uvedeném termínu dojde ke kolizi soutěží (LM a EL UEFA, MOL
Cup), nebo připadne na reprezentační termín FIFA, odehraje se utkání v náhradním
termínu – úterý-středa-čtvrtek prvního týdne, tj. 3-5 dní po původním termínu dle
rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže.
Výjimku může řídící orgán soutěže udělit pouze v případě, že utkání již nelze odehrát v
podzimní části soutěže. V takovém případě musí být utkání, podle výše uvedených pravidel,
odehráno do 14 dnů od prvního utkání jarní části soutěžního ročníku dle rozhodnutí
Řídícího orgánu soutěže. Pro účely tohoto ustanovení se za jarní část soutěžního ročníku
považuje období od 1. 1. – 30. 6.
V případě, že bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva, nebo členského
klubu a předčasně ukončeným utkáním, nebo utkáním, které nebylo zahájeno, rozhodne
řídící orgán soutěže o úhradě nákladů, nebo podílu plnění na úhradě nákladů na nové
utkání, tj. mimo jiné o povinnosti nahradit náklady vzniklé soupeři (cestovní náklady,
náklady na ubytování a stravování družstva) a další náklady (pořadatelská služba, výroba
TV přenosu apod.).

6. Podmínky účasti v I. lize a II. lize
A. K účasti v I. a II. lize je zapotřebí:

 splnit podmínky stanovené v § 16 odst. 1 a 2 Soutěžního řádu;
 uhradit kauci ve výši 300.000,- Kč. Kauce je převoditelná pro následující soutěžní ročník.
 za účast v I. lize a II. lize se nad rámec kauce neplatí startovné.
B. Jako účastník I. ligy a II. ligy převádí klub na LFA exkluzivně svá práva k audiovizuálním a
rozhlasovým přenosům z utkání I. ligy, II. ligy a Poháru FAČR, které v těchto soutěžích
sehraje a souhlasí s tím, aby výnosy z uplatnění těchto práv LFA použila ve prospěch
ligových klubů na základě rozhodnutí Ligového grémia LFA. Bližší podmínky uplatnění
těchto práv upraví zvláštní smlouva mezi klubem a LFA.
C. Klub prohlašuje, že celková činnost klubu a závazky z uzavřených smluv jsou finančně
zajištěny a že řádně dokončí soutěž.
D. V případě odhlášení nebo vyloučení družstva klubu ze soutěže klub uhradí náklady, které
vznikly soupeřům tím, že se marně zúčastnili utkání na jeho hřišti. K úhradě těchto
nákladů, jakož i k úhradě závazků, které má takový klub vůči FAČR, LFA, jeho členům,
hráčům a členům realizačního týmu bude použita kauce. Případná zbylá část kauce propadá
ve prospěch LFA. Nebude-li výše kauce na úhradu závazků postačovat, uhradí je klub ze
svého.
E. Klub bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že na svůj podíl sjednaný ve smlouvě s LFA
případně v jejich dodatcích má nárok pouze při plnění a splnění všech podmínek ve
smlouvě obsažených (např. že řádně dokončí soutěž) a souhlasí i s tím, aby na něj
připadající sjednaný podíl nebo jeho část byly přednostně použity k úhradě závazků klubu
vůči FAČR, LFA a subjektům činným ve FAČR.
Lékařská péče o hráče
F. Kromě ustanovení § 37 SŘ jsou kluby ve vztahu ke zdravotní způsobilosti hráčů povinny
na základě stanoviska Zdravotní komise FAČR k náhlým úmrtím sportovců a rozhodnutí
Výkonného výboru FAČR ze dne 20. 10. 2009 zajistit lékařské prohlídky hráčů klubů
Fortuna ligy a Fortuna národní ligy sestávající se z všeobecné zdravotní prohlídky, 12-ti
svodového EKG včetně laboratorních vyšetření, transthorakálního echokardiografického
vyšetření (1x za 3 roky), vyšetření pohybového aparátu.
Výsledky všech provedených zkoušek musí být zaznamenány do zdravotní karty/záznamu
hráče, a to včetně osobní a rodinné anamnézy, evidence užitých léků, očkování, případně
další speciální vyšetření a zaznamenány do systému SAFE. Zdravotní karta hráče musí být
při přestupu, nebo hostování hráče, předána příslušnému lékaři nového klubu.
Družstva mládeže
G. Pro účast v soutěži musí klub mít zařazeno v pravidelných soutěžích nejméně:

Fortuna:liga

Počet mládežnických družstev v různých
kategoriích
8

Fortuna:národní liga

6

Soutěž

Z výše uvedených počtů musí být v klubu alespoň dvě dorostenecká družstva, dvě žákovská
družstva a jedno družstvo přípravky. Za mládežnická družstva klubů I. ligy a II. ligy jsou

považována též družstva „přidruženého mládežnického klubu“ ve smyslu § 63 Soutěžního
řádu.
Barvy dresů
H. Hostující klub musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu tak, jak jsou uvedeny
v adresáři klubů I. ligy a II. ligy. Hostující klub musí mít připravenu vždy také záložní
variantu pro případ, že by se barva jejich dresů nelišila od dresů domácího klubu, vždy
záleží na posouzení rozhodčím konkrétního utkání.
Pořadí priorit pro barevné odlišení dresů obou mužstev je následující:
1. dres domácího klubu
2. dres hostujícího klubu
3. dres domácího brankáře
4. dres hostujícího brankáře
V případě, že rozhodčí nezahájí utkání kvůli podobně barevným dresům, které dle jeho
názoru snižují nebo znemožňují rozlišení hráčů, je za tento stav plně zodpovědný hostující
klub. Reklamy na dresu nesmí ovlivňovat odlišitelnost dresů od soupeřových a rozhodnutí
o tom je v kompetenci rozhodčího utkání.
I. V klubech Fortuna:ligy a Fortuna:národní ligy mají hráči vždy pro příslušnou část
soutěžního ročníku svá stálá čísla (od 1 do 99), s nimiž budou k mistrovským utkáním
nastupovat. Číslo 1 má vždy brankář. Pro účely tohoto ustanovení se za příslušné části
soutěžního ročníku považují období 1. 7. – 31. 12. a 1. 1. – 30. 6. následujícího roku.
Jmenovky hráčů na dresech klubů Fortuna:ligy jsou povinné a umístěné na zadní části
dresu bezprostředně nad, nebo pod číslem. Velikost nesmí přesáhnout 7,5 cm. Typ písma
není stanoven. V případech zvláštního zřetele hodných, může řídící orgán soutěže povolit
z uvedených pravidel výjimky.
J. Hráči musí nastoupit v dresech a trenýrkách s dobře viditelnými čísly. Číslo na dresu hráče
musí být shodné s číslem, pod kterým je hráč uveden v Zápisu o utkání. Číslo na
trenýrkách se musí shodovat s číslem na dresu hráče. Brankáři musí mít barvy dresů jasně
odlišitelné od barev dresů ostatních hráčů.
K. Součástí výstroje každého hráče včetně brankáře musí být chrániče holení. Barva
termokalhot nebo punčoch, musí být shodná s barvou trenýrek, popřípadě musí mít barvu,
která na trenýrkách převládá. Též barva rukávů podvlékacích trikotů v případě, že hráč
nastupuje v dresu s krátkým rukávem, musí být buď shodná s barvou, která na rukávu
dresu převládá, nebo může být použit vzor, či více barev, které přesně odpovídají barvám
rukávu. V takovém případě musí hráči mužstva použít podvlékací triko se stejnou barvou
rukávu.
L.
Zápis o utkání
M. Lhůty stanovené v § 53 odst. 1 až 3 Soutěžního řádu s odkazem na § 10 odst. 10 Přílohy č.
2 Soutěžního řádu pro vyplnění zápisu o utkání činí 60 minut.

Organizace utkání
N. Organizátor utkání připraví ke hře minimálně 4 míče (3 rezervní). Rezervní míče budou
připraveny u středové čáry a za každou z branek. Značka i typ těchto míčů musí být
schváleny FAČR. Organizátor utkání je povinen zapůjčit hostujícímu družstvu minimálně 6
míčů na předzápasovou rozcvičku.
O. Výška trávníku nesmí přesáhnout 30 mm a musí být sestřižena na celé hrací ploše na
stejnou výšku.
P. V utkáních I. a II. ligy jsou povoleny zdravotní přestávky



na pití (maximálně 1 minuta)
ochlazovací přestávka (90 sekund až 3 minuty)

Q. Pokud organizátor utkání provádí přípravu hrací plochy rovněž kropením, musí být taková
příprava provedena na celé hrací ploše a nikoliv jen na její části. Jako hlavní pravidlo platí,
že kropení hrací plochy musí být ukončeno nejpozději 60 minut před začátkem utkání.
Nicméně, na základě rozhodnutí organizátora utkání může být hrací plocha kropena i po
tomto limitu:
 V čase 10 až 5 minut před začátkem utkání
 Během poločasové přestávky po dobu maximálně 5 minut
Rozhodčí utkání je oprávněn zažádat o změnu tohoto časového schématu.
R. Organizátor utkání zabezpečí podavače míčů, pokud to povaha stadionu vyžaduje.
S. Kluby zabezpečí pro technického delegáta LFA, delegáta FAČR, a dopingového komisaře
utkání tři vymezená místa na tribuně k sezení s dobrým výhledem a rychlým přístupem na
hrací plochu.
T. Organizátor utkání pořizuje na svoje náklady z každého utkání I. ligy a II. ligy nezkrácený
záznam včetně nástupů a odchodu hráčů z ohraničeného prostoru hrací plochy. Záznam
musí být povinně ozvučen a opatřen minutáží. Hlavní pořadatel po skončení každého
utkání oznámí delegátovi FAČR, zda byl záznam natočen v celém rozsahu a není poškozen.
Organizátor utkání je rovněž povinen zajistit možnost zhlédnutí tohoto záznamu
delegátovi FAČR nejpozději do 30 minut po skončení utkání na zařízení s obrazovkou o
minimální úhlopříčce 56 cm, a to v samostatné místnosti bez přítomnosti jiných osob.
Organizátor utkání musí předat záznam odehraného utkání delegátovi FAČR nejpozději do
1 hodiny po skončení utkání na digitálním médiu. Delegát je povinen písemně převzetí
záznamu klubu potvrdit a zodpovídá dále za odeslání záznamu na sekretariát KR FAČR
nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání. Pokud po utkání z jakéhokoliv
důvodu k předložení záznamu delegátovi FAČR nedojde, je organizátor utkání povinen
nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání odeslat záznam sekretariátu
Komise rozhodčích FAČR. Dále je organizátor utkání povinen ihned po skončení
utkání předat záznam o utkání na digitálním médiu také hostujícímu klubu.
Nesplnění povinností v tomto bodu uvedených, bude trestáno pořádkovou pokutou podle
§ 7 odst. 3 písm. a) Soutěžního řádu.

U. Střídání hráčů se provádí pomocí dobře viditelných elektronických číselných tabulí, které je
povinen pro obě mužstva dát k dispozici organizátor utkání.
V. Vysílání hudebních spotů v průběhu hry je povoleno při dosažení branky v maximální délce
15 sekund s tím, že spot nesmí mít komerční charakter.
W. Organizátor utkání je povinen mezi skončením rozcvičení hráčů nebo náhradníků a
zahájením každého z poločasů zkontrolovat neporušenost brankových sítí, jejich uchycení
na brankové konstrukci a připevnění k zemi. V případě, že začátek utkání nebo druhého
poločasu bude zpožděn z důvodu porušení brankové sítě nebo jejich uchycení, ponese
následky takového zjištění organizátor utkání.
X. Velkoplošné obrazovky musí být používány domácím klubem zodpovědně, aby jejich
používání neovlivňovalo zápas, nepodrývalo autoritu či nenarušovalo roli rozhodčích
utkání, nepodněcovalo divácké násilí, příp. k nim nevytvářelo záminky. Proto:








domácí klub nese zodpovědnost za veškeré jednání osoby (osob), které jsou pověřeny
k úpravě obrázků a zvuků, přenášených na obrazovku (obrazovky);
obrazovka (obrazovky) nesmí být používány k živým přenosům daného utkání, pokud na
daném stadionu probíhá fotbalové utkání;
obrázky z utkání, které probíhá na stadionu, a to pouze opakování vstřelených gólů, smí
být přenášeny na obrazovku (obrazovky) během utkání za podmínky, že míč není ve hře,
příp. v poločasové přestávce nebo po skončení utkání;
na obrazovce (obrazovkách) nesmí být zobrazovány záznamy jakýchkoliv negativních
nebo kontroverzních momentů nebo incidentů, vč. akcí jakéhokoliv hráče či rozhodčího,
které by mohly být považovány za podněcování diváků k negativním reakcím či
zostuzování hry či jejích aktérů;
rovněž není přípustné přenášet obrázky anebo zvuky jakýchkoliv incidentů či událostí,
které by mohly upoutat pozornost na kompetentnost či úsudek kteréhokoliv z rozhodčích
utkání, nebo zpochybnit jejich rozhodnutí.

Y. Domácímu klubu nepřísluší provádět kontrolu vnášení nebezpečných předmětů u
příslušníků hostujícího družstva. Odpovědnou osobou je vedoucí hostujícího družstva.
8. Výběr klubů pro mezinárodní klubové soutěže UEFA
A. Do Ligy mistrů UEFA se kvalifikují:
 vítěz I. ligy
 klub na 2. místě konečného pořadí I. ligy
B.




Do Evropské ligy UEFA se kvalifikují:
vítěz Poháru FAČR
klub na 3. místě konečného pořadí I. ligy
vítěz barážového utkání mezi 4. klubem (není-li dále uvedeno jinak) konečného pořadí I.
ligy a vítězem Skupiny (play-off) o účast v Evropské lize UEFA

V případě, že se vítěz Poháru FAČR kvalifikuje svým umístěním v konečném pořadí I. ligy do
Ligy mistrů UEFA, do Evropské ligy UEFA se kvalifikují kluby na 3. a 4. místě konečného
pořadí I. ligy a barážového utkání o účast v Evropské lize UEFA se zúčastní 5. klub
konečného pořadí I. ligy.
V případě, že vítěz Poháru FAČRskončí na 3. nebo na 4. místě konečného pořadí I. ligy, do
Evropské ligy UEFA se kvalifikují kluby na 3. a 4. místě konečného pořadí I. ligy (tedy včetně
vítěze Poháru FAČR) a barážového utkání o účast v Evropské lize UEFA se zúčastní 5. klub
konečného pořadí I. ligy.
V případě, že se vítěz Poháru FAČR stane vítězem Skupiny (play-off) o účast v Evropské lize
UEFA, kvalifikují se do Evropské ligy UEFA vedle vítěze Poháru FAČR kluby na 3. a 4. místě
konečného pořadí I. ligy a barážové utkání o účast v Evropské lize UEFA se neuskuteční.
 do Evropské ligy UEFA se kvalifikuje také vítěz domácí Soutěže Fair Play I. ligy, pokud
bude dosaženo příslušného koeficientu.
9. Titul a ceny
Vítězné družstvo I. ligy získá titul MISTR ČR pro soutěžní ročník 2019/20. Hráči a trenéři
vítězného družstva obdrží medaile v počtu 35 kusů. Klub obdrží pohár. Ceny budou předány na
hřišti zpravidla po posledním mistrovském utkání v soutěži. V případě, že již bude o vítězi
rozhodnuto, po posledním domácím mistrovském utkání vítězného klubu v soutěži, pokud podle
okolností nebude rozhodnuto jinak. Hráči, trenéři a funkcionáři vítězného družstva jsou povinni
se tohoto aktu zúčastnit.
Vítězné družstvo II. ligy získá titul VÍTĚZ Fortuna:národní ligy pro rok 2019/20. Hráči a trenéři
vítězného družstva obdrží medaile v počtu 35 kusů. Klub obdrží pohár. Ceny budou předány na
hřišti zpravidla po posledním mistrovském utkání v soutěži. V případě, že již bude o vítězi
rozhodnuto, po posledním domácím mistrovském utkání vítězného klubu v soutěži, pokud podle
okolností nebude rozhodnuto jinak. Hráči, trenéři a funkcionáři vítězného družstva jsou povinni
se tohoto aktu zúčastnit.

10. Napomínání hráčů a příslušníků družstva
V I. lize a II. lize bude prováděna evidence napomínání hráčů a příslušníků družstva žlutou
kartou a ukládány tresty zákazu závodní činnosti podle § 47 Disciplinárního řádu. Napomínání
hráčů a příslušníků družstva se eviduje a trestá v jednom ročníku stejné soutěže.
Tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů a příslušníků družstva
budou vykonány vždy pouze v rozsahu počtu soutěžních utkání tak, aby u I. ligy nepřesáhly
konec základní části a nepřenášely se do nadstavbové části a u II. ligy nepřesáhly konec
soutěžního ročníku.
Kdo bude napomínán v základní části I. ligy a v soutěžním ročníku II. ligy žlutou kartou:
a) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání;
b) poosmé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání;

c) podvanácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na tři soutěžní utkání;
d) pošestnácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání;
e) podvacáté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na pět soutěžních utkání.
V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů a
příslušníků družstva přesáhly konec základní části I. ligy, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu
vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v
této výši:
60.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
70.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
80.000,- Kč za tři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
90.000,- Kč za čtyři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
100.000,- Kč za pět soutěžních utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů
přesáhly konec soutěžního ročníku II. ligy, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a
namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v této výši:
10.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
15.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán
20.000,- Kč za tři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán.
25.000,- Kč za čtyři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
30.000,- Kč za pět soutěžních utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
Kdo bude v nadstavbové části I. ligy, nebo barážovém utkání o účast v Evropské lize
UEFA napomínán v jednom ročníku žlutou kartou:
a) podruhé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání;
b) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání;
V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů
v nadstavbové části I. ligy, nebo barážovém utkání o účast v Evropské lize UEFA přesáhly konec
soutěžního ročníku, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části
trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v této výši:
20.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
30.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti vykonán

Poznámky:
Do barážových utkání o účast v I. lize se žluté karty z nadstavbové části I. ligy ani z II. ligy
nepřenáší a pro účely evidence napomínání žlutou kartou se tato utkání nepovažují za utkání
v nadstavbové části ani za utkání II. ligy.
Do barážového utkání o účast v Evropské lize UEFA se žluté karty z nadstavbové části přenáší
11. Soutěž FAIR–PLAY – kritéria

Pořadí

Kritérium

Body

1.

Žluté karty

1

2.

Červené karty

3

3.

Tresty jednotlivců

4.

Tresty kolektivů

důtka

2

peněžitá pokuta

4

zákaz závodní činnosti

6

zákaz výkonu funkce

8

důtka

2

peněžitá pokuta

6

uzavření stadionu (i jen
sektoru)

10

odebrání soutěžní bodů

14

vyloučení družstva ze soutěže

vyloučení z Fair-Play

Při podmíněném uložení trestu se bodové hodnocení snižuje na polovinu a při stejném počtu
dosažených bodů o lepším umístění rozhoduje postavení v tabulce Fortuna ligy.
Vítěz domácí soutěže Fair-Play obdrží cenu a stává se účastníkem Evropské ligy UEFA, pokud
ČR dosáhne v příslušném soutěžním ročníku stanoveného koeficientu.

12. Soupiska družstva
A. V souladu s ustanovením § 10 SŘ jsou kluby povinny vyhotovit soupisku družstva
v elektronickém informačním systému.
B. Kluby jsou dále povinny Řídícímu orgánu soutěže doložit:
 jméno, příjmení a funkci statutárního zástupce klubu,
 jméno a příjmení trenéra a asistenta, event. asistentů a údaje o jejich platných
kvalifikacích,
 účinné trenérské průkazy,
 seznam cizinců (předkládá se i v případě, že klub cizince nemá)

C. Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů.
D. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom soutěžním utkání za
družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této povinnosti bude klub
potrestán pořádkovou pokutou v souladu se § 7 odst. 3 SŘ.
E. V družstvech zařazených do I. ligy a II. ligy nesmí v soutěžním utkání jako hráč nastoupit
trenér ani asistent, kteří byli v této funkci nahlášeni Řídícímu orgánu soutěže podle bodu 12
B.
F. Ze soupisky klubů I. ligy a II. ligy mohou nastoupit za družstvo v nižší soutěži v soutěžním
utkání nejvýše 2 hráči (viz § 10 odst. 8 SŘ).
G. Hráči ze soupisky B mužstva mohou za družstvo I. ligy a II. ligy startovat neomezeně v
souladu s § 10 odst. 9 SŘ. Dorostenci mohou startovat v družstvech dospělých co do počtu
neomezeně. Musí splňovat ustanovení SŘ fotbalu a Rozpisu soutěží o zdravotní
způsobilosti a souhlasu rodičů.
H. Všechny změny na soupiskách hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby povinny
předložit do 7 dnů ke schválení Řídícímu orgánu soutěže.
Kluby II. ligy, které nemají B družstvo soupisku nepředkládají. Předkládají však dokumenty
dle bodu 12 B.
13. Soupis 25 hráčů
A. V soutěžním ročníku 2019/20 jsou kluby I. ligy a II. ligy povinny předložit Řídícímu
orgánu soutěží soupis 25 hráčů. Z tohoto počtu musí být 4 domácí hráči ve smyslu bodu
13 B.
B. Domácím hráčem se rozumí:
 hráč trénovaný klubem ve věku 15 - 21 let, který je v klubu registrován nejméně po dobu
3 let (za klub je považován i „přidružený mládežnický klub“), nebo
 hráč trénovaný ve věku 15 - 21 let členským klubem FAČR, který je po dobu 3 let
registrován buď v domácím klubu nebo jiném členském klubu FAČR.
C. Klub je povinen nejméně 4 hráče splňující výše uvedená kritéria označit.
14. Status hráčů v profesionálních soutěžích
A. V utkáních I. a II. ligy mohou nastoupit k soutěžnímu utkání pouze hráči s ligovou
profesionální smlouvou.
B. Kromě hráčů s ligovou profesionální smlouvou smí nastoupit k soutěžnímu utkání:
 I. ligy nejvýše tři hráči, kteří nejsou ligovými profesionálními hráči
 II. ligy nejvýše pět hráčů, kteří nejsou ligovými profesionálními hráči
C. Amatérský hráč, nebo hráč se standardní profesionální smlouvou jsou oprávněni nastoupit
pouze do soutěžních utkání I. a II. ligy, které náleží do té části soutěžního ročníku, v níž

nastoupil k soutěžnímu utkání poprvé. Pro účely tohoto ustanovení se za příslušné části
soutěžního ročníku považují období 1. 7. – 31. 12. a 1. 1. – 30. 6. následujícího roku.
D. Ustanovení bodů 14B a 14C se nevztahují na amatérského hráče, nebo hráče se standardní
profesionální smlouvou, který již byl hráčem s uzavřenou ligovou profesionální smlouvou.
E. Nastoupení hráče v rozporu s odstavci 14B – 14D není neoprávněným nastoupením
k utkání podle § 50 Disciplinárního řádu, je však disciplinárním přečinem podle § 69
Disciplinárního řádu.
15. Start cizinců
A. V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou
občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, nebo nejsou
občany kandidátských zemí Evropské unie. Členskými státy Evropské unie se
rozumí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko a Švédsko.
Státy Evropského hospodářského prostoru se rozumí: členské státy Evropské unie a dále
Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Kandidátskými zeměmi Evropské unie jsou Makedonie,
Turecko, Srbsko, Černá Hora a Albánie.
Nastoupení více hráčů v rozporou s odstavcem 15A je disciplinárním proviněním podle § 50 a 69
Disciplinárního řádu.
16. Souhlas ke startu za jiný klub
Mateřské kluby mohou v přátelských utkáních povolit start hráčům za družstvo jiného klubu. Při
startu tento hráč předloží rozhodčímu písemný souhlas mateřského klubu. Souhlas musí
obsahovat jméno a ID číslo hráče, název mateřského klubu, název klubu, za který hráč startuje a
dobu trvání souhlasu.
17. Hlášení o přátelských mezinárodních utkáních, nemistrovských soutěžích a
přátelských utkáních s jiným členským klubem FAČR
A. Při organizaci mezinárodních utkání na klubové úrovni musí kluby dodržovat Směrnici
FIFA
pro
mezinárodní
zápasy,
která
je
zveřejněna
na
http://www.fifa.com/mm/document/world-matchcentre/nationalteams/02/32/56/85/regulationsgoverninginternationalmatches_neutral.pd
f.
B. Všechny kluby, jejichž družstva hodlají sehrát přátelské mezinárodní utkání, jsou povinny
toto utkání písemně ohlásit Komisi rozhodčích FAČR, která zabezpečí delegaci
rozhodčích, popř. i delegáta FAČR a dále zaslat příslušný formulář FIFA (pro utkání doma,
pro utkání venku), který je ke stažení na www.fotbal.cz.
C. Pokud klub pořádá nemistrovskou soutěž (turnaj), je povinen Řídícímu orgánu soutěže
předložit ke schválení propozice.

D. V případě organizování přátelského utkání s jiným členským klubem FAČR je organizátor
utkání povinen tuto skutečnost oznámit Komisi rozhodčích FAČR, které na předmětné
utkání deleguje rozhodčí.
18. Ustanovení o trenérech a asistentech
A. Kluby I. a II. ligy musí mít hlavního trenéra a asistenta trenéra, kteří jsou držiteli licencí
v souladu s Řádem trenérů. Hlavní trenéři a asistenti trenérů jsou povinni účastnit se všech
aktivit pro ně určených, včetně mediálních výstupů. Jen hlavní trenér a jeho asistenti
mohou být uvedeni ve všech oficiálních a propagačních materiálech i mediálních
výstupech jako hlavní trenéři či asistenti.
B. V klubech I. ligy mohou působit:
 Trenér (držitel licence UEFA PRO)
 Asistent (držitel licence UEFA PRO, student licence UEFA PRO; držitel licence UEFA
A; student licence UEFA A + 150 startů v profesionálních soutěžích členských zemí
UEFA)
 Trenér brankářů (držitel licence UEFA PRO, student licence UEFA PRO, držitel
licence UEFA A; student licence UEFA A + 150 startů v profesionálních soutěžích
členských zemí UEFA, držitel licence Trenér brankářů A, nebo účastník kursu Trenér
brankářů A)
V klubech II. ligy mohou působit:
 Trenér (držitel licence UEFA PRO)
 Asistent (držitel licence UEFA PRO, student licence UEFA PRO; držitel licence UEFA
A; student licence UEFA A)
 Trenér brankářů (držitel licence UEFA PRO, student licence UEFA PRO, držitel
licence UEFA A, student licence UEFA A, držitel licence Trenér brankářů A, nebo
účastník kursu Trenér brankářů A)
C. Veškeré změny v osobách trenérů a asistentů, jež jsou kluby povinny doložit podle bodu 12
B., v průběhu rozehraného soutěžního ročníku je třeba oznámit Řídícímu orgánu soutěže.
Řídící orgán soutěže změnu schválí po vyjádření Trenérsko-metodického úseku FAČR,
pokud budou splněny podmínky dle Řádu trenérů. Porušení tohoto ustanovení je
disciplinárním proviněním.
D. Na základě pozvání jsou trenéři a asistenti povinni se zúčastnit aktivů a seminářů svolaných
Řídícími orgány FAČR.
E. Hlavní trenéři a asistenti trenéra jsou povinni být při utkání zřetelně označeni visací kartou
dle § 12 Řádu trenérů. Pokud dojde ke změnám na trenérských pozicích v průběhu
soutěžního ročníku, musí klub bez zbytečného odkladu oznámit všechny údaje k vyrobení
visací karty nového trenéra řídícímu orgánu soutěže. Osoba bez visací karty může být
rozhodčím vykázána z technické zóny hřiště.
19. Rozhodčí, techničtí delegáti LFA a delegáti FAČR

A. Delegace rozhodčích a delegátů FAČR zveřejňuje Komise rozhodčích FAČR na oficiálním
portálu www.fotbal.cz, příp. e-mailem, faxem nebo v krajním případě telefonicky. Vždy
platí poslední delegace.
B. Delegace delegátů utkání LFA zveřejňuje Komise delegátů LFA na oficiálním portálu
www.lfafotbal.cz, portálu is.fotbal.cz, příp. e-mailem nebo telefonicky. Vždy platí poslední
delegace. Podstatnou povinností delegáta utkání LFA je stálá připravenost ve dnech konání
soutěžních utkání soutěží řízených LFA.
C. Při vybraných utkáních I. ligy a baráže o I. ligu je možné využít videorozhodčí (VAR).
Pořadatel utkání je povinen pro VAR vytvořit potřebné podmínky.
D. Delegát rozhodčích FAČR odešle nejpozději v následující pracovní den po utkání na
sekretariát Komise rozhodčích FAČR prokazatelným způsobem záznam utkání, které od
klubu obdržel podle ustanovení bodu 6R.
E. Komise rozhodčích FAČR je oprávněna delegovat k utkání rozhodčí licencované
zahraničním fotbalovým svazem, tito rozhodčí nemusí být členy FAČR.
20. Protest - Zahájení řízení
A. Řízení o protestu se zahajuje dnem, kdy je řídícímu orgánu soutěže protest doručen
B. Protest může podat členský klub, jehož družstvo v utkání hrálo, z důvodu:
a) neoprávněného nastoupení hráče k soutěžnímu utkání
b) nezpůsobilosti hrací plochy ke hře, pokud na tuto skutečnost byl rozhodčí členským
klubem, jenž podává protest, upozorněn ve chvíli, kdy byla nezpůsobilost hrací plochy
zjištěna
c) zjevného pochybení rozhodčího spočívajícího zejména v chybné identifikaci hráče, jenž
byl napomenut nebo vyloučen, přičemž v takovém případě může protest směřovat pouze
k disciplinárním důsledkům takového zjevného pochybení rozhodčího
d) zjevné porušení pravidel rozhodčím, které mělo vliv na konečný výsledek utkání
e) jiné významné události, které měly vliv na konečný výsledek utkání
C. Protest je nutné podat prostřednictvím Portálu, a to ve lhůtě 24 hodin od 12. hodiny dne
následujícího po dni, v němž se utkání konalo.
D. Protest musí splňovat následující náležitosti:
a) označení důvodu podle odstavce 2;
b) odůvodnění protestu;
c) označení důkazů;
d) návrh rozhodnutí o protestu
E. Nesplňuje-li protest náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve řídící orgán soutěže k
odstranění vad protestu ve lhůtě 5 dnů od vyzvání. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě
odstraněny, řídící orgán soutěže řízení o protestu zastaví.
F. Protest lze vzít zpět nejpozději před zahájením jeho projednávání.

Rozhodnutí o protestu
A. Řídící orgán soutěže je povinen projednat protest a rozhodnout o něm s největším
urychlením, a to zpravidla na nejbližším zasedání po jeho doručení.
B. Řídící orgán soutěže protest zamítne, byl-li protest podán opožděně, osobou
neoprávněnou, nebyly-li splněny podmínky pro jeho podání, směřuje-li proti faktickému
rozhodnutí učiněnému rozhodčím anebo není-li důvodný.
C. Pokud je protest důvodný v plném rozsahu nebo alespoň z části, vyhoví mu řídící orgán
soutěže plně nebo částečně.
D. V řízení o protestu nelze uložit disciplinární trest kontumace utkání, který může být
uložen pouze v rámci disciplinárního řízení.
E. Pokud bylo protestu alespoň částečně vyhověno, vrací se uhrazený poplatek v plné výši, v
opačném případě poplatek propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže
21. Bezpečnostně technická opatření
A. Při organizování utkání se kluby musí řídit Dohodou o spolupráci při zajišťování
bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních mezi Policií ČR, FAČR a LFA, včetně
jejich příloh (tj. zejména splňovat technické a bezpečnostní prvky a opatření, jež tvoří
přílohu č. 1 Dohody, a vydat návštěvní řád stadionu, který bude obsahovat minimální
povinné náležitosti, jež tvoří přílohu č. 2 Dohody) a Organizačním řádem pořadatelské
služby.
B. Organizační řád pořadatelské služby musí především obsahovat:






zabezpečení součinnosti složek policie a pořadatele utkání;
počet a umístění pořadatelů podle stupně rizika;
povinnosti hlavního pořadatele – viz SŘ fotbalu;
povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích;
plánek sektorů

C. Kluby se musí zaměřit především na plnění těchto pravidel a povinností pořadatelů:
 dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech
osob v tomto prostoru;
 zamezení vstupu do vymezeného prostoru za brankami všem neoprávněným osobám;
 zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a zajištění bezpečného odjezdu z
místa utkání;

 zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských
lavicích nebo při přerušení utkání (např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při
nesportovním chování diváků, vhození předmětů apod.);
 vymezení prostorů pro rizikové skupiny fanoušků;
 na lavičku pro příslušníky družstva mají přístup pouze:
 - náhradníci ve sportovní výstroji, nejvýše v počtu 7
 - vedoucí mužstva, hlavní trenér, asistenti trenéra popřípadě trenér brankařů, či kondiční
trenér, lékař, masér, nejvýše v počtu 7
 Na základě žádosti hostujícího klubu zajistí domácí klub dalších maximálně 5
technických sedadel vedle lavičky pro příslušníky družstva, mimo technickou zónu a to
pro další technický doprovod hostujícího mužstva. Stejnou možnost má i domácí klub.
 Na technická sedadla pro příslušníky družstva nemají přístup hráči klubu, kteří nejsou
v nominaci k utkání.
 Členové tohoto technického doprovodu musí být viditelně označeni včetně funkce,
kterou zastávají. Pohybovat se ve vymezené technické zóně hřiště a udávat pokyny
hráčům na hrací plochu přísluší pouze hlavnímu trenérovi, asistentovi hlavního trenéra či
trenérovi brankářů. Se svolením rozhodčího utkání může být nejvýše jedna osoba ze
seznamu funkcionářů a technických příslušníků družstva uvedených na předepsaném
formuláři přítomna rozcvičování náhradníků mimo technickou zónu svého družstva.
Musí být řádně označena a musí se za všech okolností chovat korektně;
 svrchní oděv náhradníků musí být zřetelně označen číslem, které je v souladu se zápisem
o utkání;
 funkcionáři týmu uvedení v zápise o utkání musí být na hráčské lavici označeni
(identifikační karta, visačka) funkcí, kterou zastávají. Přitom hlavní trenéři a asistenti musí
být označeni v souladu s ustanovením § 12 Řádu trenérů;
 do prostoru mezi hráčskými lavicemi mají přístup 4. rozhodčí, hlavní pořadatel
(bezpečnostní technik), velitel opatření Policie ČR, technický delegát LFA a delegát
FAČR, příp. dopingový komisař utkání. Při nástupu a odchodu hráčů ze hřiště může být
tento prostor po předchozím projednání s technickým delegátem LFA využit pracovníky
TV, kteří realizují přímý přenos utkání, ke zprostředkování rozhovorů s trenéry a hráči
družstev.


V utkáních, ke kterým byl delegován videorozhodčí (VAR), musí být k dispozici
videooperační místnost (VOR) a organizátor utkání zajistí nejméně jedno místo pro
přezkum záznamu rozhodčím v prostoru hřiště (RRA).
o do videooperační místnosti (VOR) mohou v průběhu utkání a po jeho skončení
vstoupit pouze oprávněné osoby - postup v případě porušení tohoto ustanovení je
uveden v Pravidlech fotbalu (vydání 2018), Pravidlo I.

o místo pro přezkum záznamu rozhodčím (RRA) musí být na viditelném místě mimo
hrací plochu a musí být jasně vyznačeno. Do tohoto prostoru smí vstoupit pouze
oprávněné osoby - postup v případě porušení tohoto ustanovení je uveden
v Pravidlech fotbalu (vydání 2018), Pravidlo I.
22. Zásady pro vykonávání dopingových kontrol při utkáních I. ligy a II. ligy
Dopingové kontroly se při utkáních I. ligy a II. ligy provádějí podle "Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu" vydané antidopingovým výborem ČR. Nedílnou součást směrnice
tvoří její příloha, kterou je seznam zakázaných farmakologických skupin, metod dopingu včetně
příkladů, vysvětlivek a pokynů. Lékaři klubů I. ligy a II. ligy, hráči a členové realizačních týmů
jsou povinni tuto směrnici znát a dodržovat ji. Jsou rovněž povinni uposlechnout všech pokynů
dopingového komisaře utkání, které směřují k provedení dopingové kontroly. Na výzvu
dopingového komisaře se dopingové kontrole podrobí z každého družstva dva hráči, které
dopingový komisař za účasti technického delegáta LFA vylosuje v poločase utkání. Další hráči
mohou být k dopingové kontrole vyzváni přítomným členem Exekutivy Antidopingového
výboru ČR.
23. Povinnosti klubů při uvolňování hráčů pro státní reprezentaci
Kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro státní reprezentaci v souladu s § 35 písm. c) a přílohy
5. Soutěžního řádu.
24. Sdělovací prostředky
Organizátor utkání je povinen zajistit pro pracovníky sdělovacích prostředků odpovídající
podmínky pro práci. Jedná se zejména o následující záležitosti:
A. Tiskové středisko musí být otevřeno nejpozději 75 minut před začátkem utkání, přístupno
novinářům během celého utkání a uzavřeno až poté, kdy skončí práci poslední novinář.
B. Tiskové středisko i místa na novinářské tribuně musejí být vybaveny elektrickými

zásuvkami a dostatečným internetovým připojením (wi-fi).
C. Organizátor utkání je povinen poskytnout novinářům nejpozději 45 minut před začátkem
utkání v odpovídajícím množství sestavy obou mužstev.
D. Organizátor utkání je povinen zahájit tiskovou konferenci nejpozději 20 minut po skončení
utkání a každý klub na ní zajistí účast svého hlavního trenéra. Klub, jehož hlavní trenér se
tiskové konference nezúčastní, bude postižen pořádkovou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
V případě, že se hlavní trenér z disciplinárních, nebo zdravotních důvodů utkání
nezúčastnil, nahradí jej na tiskové konferenci asistent uvedený v zápise o utkání jako
Asistent 1
E. Organizátor utkání je povinen zajistit tzv. mix zónu, kterou po utkání projdou všichni hráči
obou týmů, nebo zvláštní místnost pro novináře, v níž budou mít možnost po zápase
s hráči komunikovat.

F. Organizátor utkání zajistí dostatečnou pořadatelskou službu u vstupu do novinářského
sektoru, aby vyhrazená místa neobsazovali fanoušci a osoby bez novinářské akreditace.
G. Kromě akreditovaných novinářů mají na tiskovou konferenci přístup pouze trenéři obou
týmů, tiskoví mluvčí a pozvaní hráči. Další osoby jen v případě, že jsou na tiskovou
konferenci ze závažného důvodu pozváni.
25. Opatření Řídícího orgánu soutěže
A. Bude-li klubu uložen trest vyloučení ze soutěže podle příslušných ustanovení
Disciplinárního řádu, bude v případě I. ligy jeho případ řešen individuálně podle
rozhodnutí Ligového grémia LFA, a to pouze za přítomnosti klubů I. ligy, v případě II.
ligy bude postiženo mimořádnou pokutou ve výši 3.000.000,- Kč.
26. Finanční a organizační náležitosti
A. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady, tzn., že si hostující klub hradí
veškerá vydání spojená s utkáním. Organizátor utkání je povinen poskytnout nezbytné
odpovídající občerstvení v poločase a po utkání pro soupeře, rozhodčí a delegáty.
B. Organizátor utkání musí poskytnout hostujícímu klubu nejméně 5% vstupenek z celkové
kapacity stadionu do určeného odděleného sektoru. Cena takových vstupenek nesmí být
vyšší než cena vstupenek do srovnatelného sektoru pro diváky domácího klubu.
C. Organizátor utkání je pro každé utkání povinen zajistit pro hostující mužstvo:
 5 parkovacích míst na VIP střeženém parkovišti;
 10 čestných vstupenek na místa nejvyšší kategorie VIP s možností přístupu do VIP
prostor nejvyšší kategorie, kterou organizátor utkání disponuje;
 10 čestných vstupenek na místa I. kategorie na hlavní tribuně s možností přístupu do VIP
prostor
Domácí klub je povinen poskytnout hostujícímu klubu k zakoupení 50 vstupenek I.
kategorie na hlavní tribunu pro VIP příznivce, partnery klubu apod. Vstupenky nesmí být
předány fanouškům hostujícího klubu.
D. volný vstup, parkovací místa a místa k sezení (hlavní tribuna, VIP místa) pro funkcionáře
LFA a FAČR a pro partnery a sponzory podle smlouvy s LFA případně dle dohody
s Řídícím orgánem soutěže.

LIGOVÉ STADIONY
Pro vybavenost ligových stadionů v soutěžním ročníku 2019/2020, jsou určující:
Dokument UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2018, platný od 25. 2.
2018, Kategorizace stadiónů podle stupnice 1 – 5 UEFA, Klubový licenční řád FAČR,
edice 2018 – příloha XVI – Sportovně-technické zázemí FAČR – schválený orgány FAČR
a UEFA.
1. Místa utkání:
Utkání I. ligy a II. ligy se hrají pouze na hracích plochách s přírodním trávníkem o rozměru 105
m x 68 m, s výjimkou uvedenou v příloze XVI. Klubového licenčního řádu FAČR
Nastane-li z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (, uzavření hřiště, , právní překážky bránící
řádnému užívání apod.) nutnost změny nahlášeného stadionu, je třeba dostatečně a včas řídícímu
orgánu soutěže i soupeřům oznámit místo, kde budou odehrána následující soutěžní utkání. I
toto hřiště musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže a musí být k němu doložen právní titul k
jeho užívání (Certifikát stadionu a jeho přílohy, nájemní smlouva, apod.).
2. Náležitosti stadionů pro I. a II. ligu
a) platný certifikát stadionu:
včetně zápisu z certifikačního řízení, prokazující způsobilost daného stadionu pro danou soutěž,
b) doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu:
s platností pro dva soutěžní ročníky
c) certifikát geodeta (část textová a výkresová zahrnující vytýčení rozměrů):


hrací plocha (105 m x 68 m) a hřiště min. 115 m x 76 m (výjimka uvedena v příloze



XVI. Klubového licenčního řádu FAČR.
umístění reklamních panelů v předepsaných vzdálenostech, minimálně 4 m od pomezní
čáry, 5 m od brankové čáry za středem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3 m u



rohového praporku
Vytyčení prostoru pro fotografy v délce 10 m za oběma brankami a 30 m návazně přes
roh na delší stranu hrací plochy, vždy nejméně ve vzdálenosti min. 4 m od pomezních
čar, vždy na té polovině, kde se nepohybují asistenti hlavního rozhodčího.

d) návštěvní řád:

musí být umístěn na všech vstupech a pokladnách spolu s plánkem stadionu s vyznačenými
sektory a přístupy, obsahující povinná ustanovení podle přílohy 2 Dohody o spolupráci při
zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu;
e) platný evakuační plán
f) přírodní trávník s hřištěm o rozměru min. 115 m x 76 m (je povoleno, že pruh trávníku v
minimální šířce 1,50 m za pomezní čarou, nemusí mít stejnou kvalitu povrchu, jako je povrch
celého hřiště a může být nahrazen umělým trávníkem 3. generace)
poznámka: Od sezóny 2010 – 2011 platí pro I. ligu, že hrací plocha musí být vybavena funkčním
topným systémem pro vyhřívání trávníku (viz bod 7.)
g) prostory pro hosty (i vlajkonoše hostů)
přesně vymezené a bezpečně ohraničené prostory vybavené dostatečně pevným oplocením,
samostatným přístupem už od vnějšího oplocení stadionu, samostatným odděleným vchodem s
turnikety, vlastní pokladnou, s vlastním WC, přilehlým stánkem s občerstvením, dostatečně
širokým východem ze sektoru a s kapacitou, která odpovídá min. 5% z celkové kapacity stadionu
3. Ostatní náležitosti a kritéria stadionů dle schváleného Projektu ligové stadiony 2012 –
naplňující způsobilost daného stadionu: (umístěno také na www.kshp.cz)


pro I. ligu kritérium UEFA kategorie 3



pro II. ligu kritérium UEFA kategorie 2

4. Osvětlení hrací plochy (povinné pro I. ligu)
Požadavky na umělé osvětlení a náhradní zdroj
Kategorie

Eh (lx)

Eh (lx)

stadionu

horizontální osvětlení

vertikální osvětlení

3.

1200

750

4.

1400

1000

Klub je povinen kdykoli Řídícímu orgánu soutěže předložit osvědčení o technické způsobilosti
osvětlovacího zařízení, které nesmí být starší než dva roky (viz doklad o bezpečnosti a
způsobilosti stadionu).

5. Náhradní elektrický zdroj
- pro plynulé užívání umělého osvětlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní náhradní zdroj
umělého osvětlení hřiště (je povolen i mobilní zdroj, pokud není vlastní, musí být doložena
smlouva o jeho pronájmu).
Kategorie
stadionu

Eh (lx)
horizontální osvětlení

Eh (lx)
vertikální osvětlení

3.

800

---

4.

900

----

- U stadionů kategorie 4. je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který uvedenou hodnotu dokáže
zajistit do 15 minut od výpadku hlavního zdroje
- U náhradního zdroje bude funkčnost zařízení doložena provozním deníkem a platnou revizí
zařízení
6. Kategorizace hřišť I. ligy a II. ligy
Kategorizaci provádí každoročně odborná skupina Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR.
Hlavní travnatá hrací plocha všech stadionů I. ligy i II. ligy musí splňovat určené kvalitativní
parametry. Pro objektivní posouzení jsou stanovena níže uvedená kritéria:
Hodnotící kritéria:
a) Vodopropustnost hrací plochy,
b) Rovinatost hrací plochy,
c) Floristické složení,
d) Hloubka zakořenění a pevnost drnu,
e) Hustota a pokryvnost plochy,
f) Stav brankovišť
Na základě bodového ohodnocení kvalitativních ukazatelů jednotlivých kritérií budou hřiště
rozdělena do kategorií A až D.
Celkové hodnocení:

. A 26 - 30 bodů - výborné TOP hřiště
. B 20 - 25 bodů - dobré
. C 14 - 19 bodů - vyhovující s výhradami (budou doporučena řešení)
. D do 13 bodů - nevyhovující.
Pro I. ligu musí hřiště splňovat hodnoty pro zařazení do Kategorie A nebo B, u hřiště zařazeného
do kategorie C je povinen fotbalový klub odstranit zjištěné závady v nejkratší možné době. Hřiště
zařazená do skupiny D nejsou způsobilá pro soutěžní utkání I. ligy.
Pro II. ligu musí hřiště splňovat zařazení do Kategorie A, B nebo C, hřiště zařazené do kategorie
D je nezpůsobilé a musí být v nejbližší možné době rekonstruováno. Toto ustanovení se v
plném rozsahu vztahuje i na hlavní hrací plochy na stadionech klubů, které postupují jak do I.
ligy, tak do II. ligy
7. Vytápění hlavních hracích ploch stadionů I. ligy a podmínky pro jejich používání
Každá hlavní hrací plocha na stadionu musí být vybavena funkčním, provozu schopným
vyhřívacím systémem a tím i odpovídající konstrukcí celé hrací plochy.
Organizátor je povinen udržovat hrací plochu tak, aby teplota vegetačního substrátu v době
utkání dosahovala v hloubce do 2 cm minimálně 3 stupňů Celsia.
V případě pochybností o stavu hrací plochy provedou nejpozději 30 minut před utkáním měření
teploty vegetačního substrátu společně delegát LFA a hlavní rozhodčí utkání podle níže uvedené
Metodiky měření.
Klub má povinnost na vyžádání předložit řídícímu orgánu soutěže deník topného systému
 Nejpozději 10 dní před prvním jarním mistrovským utkáním na domácím stadionu
organizátora utkání, může pověřený delegát LFA provést po předchozí domluvě
s klubem, inspekci stavu hrací plochy.
Delegát LFA bude vybaven vhodným měřícím zařízením pro změření teploty vegetačního
substrátu
O této inspekci bude vyhotoven zápis, kde bude popsán aktuální stav hrací plochy (sníh v cm,
teplota vegetačního substrátu v hloubce 8 – 10 cm a 2 cm).
Tento zápis zašle delegát LFA do 24 hodin naskenovaný řídícímu orgánu soutěže, s podpisem a
případným vyjádřením odpovědného zástupce domácího klubu
Náklady na zajištění měřícího zařízení a inspekci v jednotlivých klubech nese LFA
Organizátor je povinen připravit hrací plochu tak, aby teplota vegetačního substrátu v době
utkání dosahovala v hloubce do 2 cm minimálně 3 stupňů Celsia.
V případě pochybností o stavu hrací plochy provedou nejpozději 30 minut před utkáním měření
teploty vegetačního substrátu společně delegát LFA a delegovaný rozhodčí.
Organizátor je povinen po odehrání prvního domácího jarního utkání nadále udržovat hrací
plochu tak, aby teplota vegetačního substrátu v době utkání dosahovala v hloubce do 2 cm
minimálně 3 stupňů Celsia

Klub má povinnost na vyžádání předložit řídícímu orgánu soutěže deník topného systému

METODIKA MĚŘENÍ
Měření bude provedeno na 9 referenční bodech rovnoměrně po hrací ploše:
- 1 x v brankovém území (obě strany hrací plochy)
- 1 x v pokutovém území (obě strany hrací plochy)
- 4 x na ploše od hranice pokutového území po středovou čáru (obě poloviny hrací
plochy)
- 1 x uprostřed středového kruhu
8. Kvalifikace správců hřišť (povinné pro I. ligu a II. ligu)
Pro získání odpovídajících znalostí jsou správci hřišť I. a II. ligy, povinni se zúčastnit minimálně
jednoho odborného semináře KSHP FAČR se závěrečným testem, pořádaném v daném
soutěžním ročníku na daná aktuální témata k výstavbě, renovaci, rekonstrukci a údržbě
fotbalových hřišť.

Příloha č. 1
Rozpis utkání nadstavbové části

Skupina O titul

1. kolo

3–5

2–4

6-1

2. kolo

4–5

3–6

1-2

3. kolo

5–6

1–4

2-3

4. kolo

5–1

6–2

3-4

5. kolo

2–5

1–3

4–6

Skupina o záchranu

1. kolo

13 – 15

12 – 14

16 - 11

2. kolo

14 – 15

13 – 16

11 - 12

3. kolo

15 – 16

11 – 14

12 - 13

4. kolo

15 – 11

16 – 12

13 - 14

5. kolo

12 – 15

11 – 13

14 – 16

Play-off o účast v Evropské lize UEFA
Semifinále
1. utkání:

10 – 7

9–8

2. utkání:

7 – 10

8–9

Finále
1. utkání: Vítěz utkání 7 – 10
části)

– Vítěz utkání 8 – 9

(doma hůře umístěný tým v základní

2. utkání: Vítěz utkání 7 – 10
části)

– Vítěz utkání 8 – 9

(doma lépe umístěný tým v základní

Rozpis kvalifikace o účast v Evropské lize UEFA a barážových utkání o účast v I. lize

Kvalifikační utkání o účast v Evropské lize UEFA
hraje se na jedno utkání – na stadionu účastníka Skupiny o titul
4. družstvo skupiny O titul – vítěz play-off O účast v EL

Pozn.: V případě, že s vítěz Poháru FAČR umístí v konečném pořadí I. ligy do 4. místa, zúčastní
se barážového utkání o postup do Evropské ligy UEFA 5. družstvo skupiny O titul

Barážová utkání o účast v I. lize

1. utkání:
3. družstvo II. ligy – 14. družstvo I. ligy
15. družstvo I. ligy– 2. družstvo II. ligy
2. utkání:
14. družstvo I. ligy - 3. družstvo II. ligy
2. družstvo II. ligy - 15. družstvo I. ligy

Příloha č. 2
Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních
Návštěvní řád stadionu musí obsahovat tyto minimální povinné náležitosti:
1. Pravomoci pořadatelské služby
- zakotvení konkrétních pravomocí bezpečnostní a pořadatelské služby – „za účelem
zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu je oprávněn…“

2. Prokázání totožnosti návštěvníka
- povinnost návštěvníka při vstupu na stadion bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný
opravňující doklad;
- povinnost návštěvníka při vstupu a v odůvodněných případech (například podezření, že
dané osobě byl uložen zákaz vstupu na stadion nebo v případě porušení návštěvního
řádu) i kdykoliv během pobytu na stadionu prokázat svoji totožnost na vyzvání
pořadatelské služby
- sankce – nevpuštění na stadion/vyvedení ze stadionu
3. Vstupní kontrola návštěvníka
- povinnost návštěvníka strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na stadion a
kdykoliv během pobytu na stadionu. Tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu
vnášení nevhodných předmětů a minimalizaci rizik při vstupu na stadion;
- sankce – nevpuštění na stadion/vyvedení ze stadionu/zabavení nevhodného předmětu
4. Uložení zákazu vstupu na stadion
- oprávnění klubu uložit v případě porušení vybraných ustanovení návštěvního řádu ze
strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu na stadion, a to v zájmu zajištění
bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na stadionu;
- sankce – zákaz vstupu na stadion na přesně vymezené časové období

5. Odepření vstupu na stadion
- oprávnění pořadatele odepřít vstup na stadion kromě osob, které nemají vstupenku či se
odmítnou podrobit vstupní kontrole, také osobám, které představují bezpečnostní riziko
pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany
pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného
chování na obdobných akcích a dále osobám, kterým byl ze strany jiných profesionálních
klubů zakázán vstup na stadiony těchto profesionálních klubů

6. Zákazy

-

uložení zákazů konkrétních jednání na stadionu a to v zájmu zajištění bezpečnosti a
pořádku na sportovních akcích pořádaných na stadionu;
zákaz vnášení typově určených předmětů na stadion;
sankce – vyvedení ze stadionu/nevpuštění na stadion/zabavení vnášené věci

7. Ochrana osobních údajů
- zakotvení informace o zpracování osobních údajů návštěvníků i bez jejich výslovného
souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to
za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na
stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či
protiprávního jednání.
- zakotvení práva klubů předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to
včetně FAČR, LFA a dalších klubů, jako dalších správců, a to v rozsahu přípustném
podle právních předpisů České republiky;
- zakotvení širokého rozsahu zpracovávaných osobních údajů - jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové
záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či
protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
- zakotvení upozornění, že kdykoliv během pobytu na stadionu mohou být pořizovány
fotografie, obrazové a zvukové záznamy návštěvníků, protože stadion je monitorován
průmyslovými kamerami.

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE
Sídlo: Kozí 915/7, 110 00 PRAHA 1
IČO: 725 45 607
DIČ: CZ72545607
Zasílací adresa:
LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE
Atletická 2474/8, 169 00 PRAHA 6
Telefon: 233 029 146
E-mail: admin@lfafotbal.cz

Řídící orgán soutěže - Ligový výbor LFA
Předseda

Dušan Svoboda

Místopředseda za I. ligu

Adolf Šádek

Místopředseda za II. ligu

Petr Heidenreich

Člen za I. ligu

Václav Brabec

Člen za I. ligu

Jan Nezmar

Člen za I. ligu
Člen za II. ligu

Tomáš Provazník

Členové Kontrolního výboru LFA
Předseda

Tomáš Bůzek

Člen za I. ligu

Dariusz Jakubowicz

Člen za II. ligu

Vít Zavřel

Řízení soutěží
Řídícím orgánem soutěží Fortuna ligy, Fortuna národní ligy a Juniorské ligy je Ligový výbor
LFA. Tyto soutěže jsou řízeny v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu Ligového
výboru LFA.
Výkonný ředitel LFA

Tomáš Bárta

tel: 233 029 146

Asistentka ředitele

Lenka Lepší

tel: 233 029 146

Obchodní a marketingový ředitel

Daniel Hajný

tel: 233 029 165

Vedoucí právního oddělení LFA

Jan Rotta

tel: 233 029 146

Ředitel PR a komunikace

Štěpán Hanuš

tel: 233 029 165

Licenční manažer FAČR

Stanislav Rýznar

tel: 233 029 240

Bezpečnostní manažer LFA

Vít Kraus

tel: 233 029 146

Předseda Disciplinární komise LFA

Richard Baček

tel: 233 029 146

Předseda Komise rozhodčích FAČR

Jozef Chovanec

tel: 233 029 113

Předseda Komise technických delegátů LFA

Emil Ubias

tel: 233 029 146

Předseda Komise pro stadiony a hrací plochy
Rostislav Votík
FAČR

tel: 233 029 111

Předseda Komise pro stadiony LFA

Tomáš Bárta

tel: 233 029 146

Předseda Licenční komise FAČR

Bohuslav Pavlík

tel: 233 029 240

Předseda Pravidlové komise FAČR

Jiří Kureš

tel: 233 029 113

Sekretář Disciplinární komise LFA

Filip Langr

tel: 233 029 165

Sekretář Komise rozhodčích FAČR

Patrik Filípek

tel: 233 029 113

Sekretář Odvolací komise FAČR

Lenka Kiwová

tel: 233 029 261

Sekretář Rozhodčího řízení

Daniel Slanina

tel: 233 029 215

Sekretář Komise pro stadiony a hrací plochy
Jiří Křenek
FAČR

tel: 233 029 111

