ZMĚNA
ROZPISU CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ
PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK
2019 – 2020

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace, jakožto řídící orgán profesionálních soutěží, v souladu
s Rozhodnutím Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky o ukončení Soutěžního
ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních ze dne 8.4.2020, které bylo vydáno na základě ust. §
5 odst. 7 až 9 Soutěžního řádu, rozhodl o následující úpravě Rozpisu celostátních soutěží pro
soutěžní ročník 2019-2020.
Doplňuje se bod 27. Mimořádné případy a okolnosti
A. V mimořádných případech, kdy v důsledku vyšší moci, tj. okolnosti, kterou před zahájením
soutěžního ročníku nebylo možné předvídat, nebude možné dokončit některou ze soutěží
(I. ligu a/nebo II. ligu) odehráním všech soutěžních utkání dle tohoto rozpisu soutěží, může
Řídící orgán soutěže rozhodnout o ukončení soutěžního ročníku bez určení konečného
pořadí družstev a tedy i bez určení vítěze a posledního družstva v té soutěži, ve které nebyla
odehrána všechna soutěžní utkání (a to s výjimkou určení vítěze uvedenou v bodě 27 G.).
V případě, pokud nebudou ze stejného důvodu odehrána pouze barážová utkání o účast
v I. Lize, může Řídící orgán soutěže rozhodnout o určení pořadí v I. lize i II. lize v souladu
s tímto Rozpisem soutěží a o stanovení postupujících a sestupujících mezi I. ligou a II. ligou
dle pravidel stanovených v tomto bodě 27.
Ve výše uvedených případech se stanoví následující pravidla pro určení pořadí, případné
sestupy, postupy a doplňování míst v soutěžích a pro výběr klubů pro mezinárodní klubové
soutěže UEFA.
B. Za odehrání všech soutěžních utkání (dále také jako „dohrání soutěže“) se v případě I. ligy
považuje odehrání 30 kol základní části a všech utkání Skupiny o titul, Skupiny o účast
v Evropské lize, Skupiny o záchranu a Kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize UEFA
(ledaže se toto utkání dle bodu 8. Rozpisu soutěží nemá uskutečnit).
Za dohrání soutěže se v případě II. ligy považuje odehrání 30 kol základní části.
Barážová utkání o účast v I. lize se z hlediska dokončení soutěží posuzují samostatně.
C. V případě nedohrání I. ligy ani II. ligy může Řídící orgán rozhodnout o ukončení
soutěžního ročníku bez určení konečného pořadí družstev a tedy i bez určení vítěze a
posledního družstva v obou soutěžích. V takovém případě se z I. ligy nesestupuje a ze II.
ligy ani nepostupuje ani nesestupuje.
D. Případy dohrání jen jedné ze soutěží
V případě dohrání I. ligy a nedohrání II. ligy sestoupí z I. ligy pouze klub, který se v konečné
tabulce umístil na 16. místě a do I. ligy postoupí pouze ten klub II. ligy, který bude ke dni
ukončení soutěžního ročníku na prvním místě tabulky II. ligy, s tím, že pouze pro tento
účel se určí tabulka II. ligy podle dosaženého počtu bodů, a to dle § 18 odst. 4 SŘ, resp.

v případě různého počtu soutěžních utkání podle § 18 odst. 6 SŘ. Barážová utkání o účast
v I. lize se v tomto případě neuskuteční a ze II. ligy se nebude sestupovat.
V případě dohrání II. ligy a nedohrání I. ligy postoupí do I. ligy pouze vítězný klub II. ligy.
Barážová utkání o účast v I. lize se v tomto případě neuskuteční, z I. ligy se nebude
sestupovat a pokud všichni účastníci I. ligy i postupující ze II. ligy podají přihlášku do I.
ligy a obdrží potřebnou licenci, bude mít I. liga v ročníku 2020/2021 17 účastníků. Ze II.
ligy v takovém případě sestoupí družstva, která se v konečné tabulce umístila na 15. a 16.
místě, a II. liga bude mít v ročníku 2020/2021 15 účastníků.
E. Dohrání I. ligy i II. ligy, nedohrání barážových utkání
V případě dohrání I. ligy i II. ligy se odehrají barážová dvojutkání dle bodu 3.G. Rozpisu
soutěží. Pokud se v takovém případě nepodaří z důvodu uvedeného v bodě 27.A. odehrát
obě barážová dvojutkání platí následující pravidla.
Pokud se odehraje jen jedno barážové dvojutkání, právo na účast v následujícím ročníku I.
ligy získává vítěz tohoto barážového utkání a spolu s ním ten klub, 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 nedohraje ani jedno barážové dvojutkání, právo na účast v následujícím ročníku
I. ligy získávají první dva kluby, které se v konečné tabulce umístily 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
F. Podmínky týkající se nutnosti obdržet licenci potřebnou pro účast v dané soutěži se uplatní
i ve všech případech zmíněných v tomto bodě 27.
G. V případě nedohrání I. ligy z důvodu uvedeného v bodě 27.A. se pro účely výběru klubů
pro mezinárodní klubové soutěže UEFA určí ke dni ukončení soutěžního ročníku pořadí
na 1. až 6. místě I. ligy.
V případě, pokud nebude dokončena ani základní části I. ligy se toto pořadí určí podle
dosaženého počtu bodů, a to dle § 18 odst. 4 SŘ, resp. v případě různého počtu soutěžních
utkání podle § 18 odst. 6 SŘ.
V případě, že bude dokončena základní část I. ligy i všechna utkání skupiny O titul se toto
pořadí určí mezi účastníky skupiny O titul podle dosaženého počtu bodů, a to dle bodu 3.B
Rozpisu soutěží. V takovém případě Řídící orgán soutěže rozhodne o určení vítěze I. ligy
a udělení titulu MISTR ČR.
V případě, že bude dokončena základní část I. ligy, ale nebudou odehrána všechna utkání
skupiny O titul, se toto pořadí určí mezi účastníky skupiny O titul podle dosaženého počtu
bodů, a to dle bodu 3.B Rozpisu soutěží s tím, že v případě různého počtu soutěžních
utkání bude při přiměřeném použití § 18 odst. 6 SŘ „počet bodů“ jednotlivých družstev
určen jako „podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání“ a „vyšší počet
vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části)“ určen jako „vyšší podíl

z počtu vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části) a počtu odehraných
soutěžních utkání“.

H. V mimořádných případech, zejména pokud je ohrožena možnost dokončení některé ze
soutěží odehráním všech soutěžních utkání může Řídící orgán soutěže dále rozhodnout i o
- změně termínové listiny, výslovně včetně možnosti odložení zahájení nadstavbové části I.
ligy a kvalifikačních utkání z důvodu nutnosti dohrání všech soutěžních utkání základní
části I. ligy
- změně hracích dnů a začátků utkání
I. Řídící orgán soutěže je v odůvodněných případech oprávněn stanovit další podmínky,
omezení a jiná opatření při pořádání utkání v souvislosti s omezeními počtu osob či jinými
rozhodnutími či doporučeními orgánů veřejné moci.

Praha, 19.5.2020

