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ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O ZMĚNĚ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU

I.

Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Soutěžního řádu tak, že
A) se do ustanovení § 5 vkládají nové odstavce 7, 8 a 9 tohoto znění:
7.

Ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodů vyšší moci, může být
soutěžní ročník ukončen nebo změněn systém mistrovských a pohárových soutěží
rozhodnutím Výkonného výboru FAČR zveřejněném na Úřední desce.
8.
Rozhodnutí podle odstavce 7 musí obsahovat přinejmenším:
a) stanovení, kterých soutěží se rozhodnutí týká;
b) určení dne ukončení soutěžního ročníku;
c) způsob určení pořadí družstev v soutěži včetně určení rozhodného dne;
d) ustanovení, zda se vylučuje použití ustanovení § 19, tedy zda družstva postupují a
sestupují.
9.
Rozhodnutí podle odstavce 7 může obsahovat i taková ustanovení, jimiž dojde
v důsledku nedohrání soutěžního ročníku ke změně tohoto řádu pro nedohraný a
následující soutěžní ročník.
B) ustanovení § 21 písm. b) nadále zní:
b) v případě II. ligy v závislosti na tom, kam členský klub, jež nutnost doplnění zapříčinil,
územně náleží buď družstvo, které bylo nejúspěšnějším družstvem na základě obdobného
postupu podle § 18 odst. 1 a 5 až 7 tohoto řádu ve skupinách ČFL A a B, kdy se postupně
porovnají nepostupující družstva, která se umístila na prvním, druhém, třetím, případně
čtvrtém místě, nebo družstvo, které se umístilo na prvním, druhém, případně třetím místě
MSFL za postupujícím družstvem; v případě, že tato družstva nemohou postoupit nebo
nemají zájem postoupit, doplní se II. liga bez ohledu na uzemní příslušnost ČFL nebo
MSFL; v případě, že ani tato družstva nemohou postoupit nebo nemají zájem postoupit,
družstvo, které se v II. lize umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje;
II. Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29 vkládá
nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:
5.
6.
7.

Lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu se pro soutěžní ročník
2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020.
Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu nelze v roce
2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do
31.5.2020.
Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu se nezapočítává období
od 12.03.2020 do 30.06.2020.

Tyto změny nabývají účinnosti dnem 07.04.2020.
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ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020
A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží
vyjma:
a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
b) poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že
rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného
rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020 nepoužije
vyjma případu, kdy
a) bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva
do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a
c) ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev
sestupovat.
Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní
ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku
došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se
odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných
od prvního místa včetně.
Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník
2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020,
ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
Z předkol poháru FAČR postupují stejná družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.
Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.
Výše kompenzačních poplatků stanovených v Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 nesmí
být vyšší než ½ výše stanovené pro soutěžní ročník 2019/2020.
Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020.
Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín
15.08.2020.
Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových termínech,
které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy
nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením
nemoci COVID-19.
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