
                    Fotbalová asociace České Republiky  
Okresní fotbalový svaz Vyškov  

Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov  
IČ: 22880275, Bankovní spojení KB pobočka Vyškov č. ú.: 107 – 554390207/0100 Reg. u 

MV ČR: MV-79747-2/VS-2011  

__________________________________________________________________________

_ tel./fax/záznamník 733 539 146                                       e-mail: ofs@vyskov.cz  

  

 

  

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 22/19-20  

ze dne 7. 4. 2020  
  

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU  
  
Vážení,  

  

     Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování 

amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období 

nepřijatelné zdravotní riziko.  

     Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců 

fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících 

opatřeních: 

  

•  Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém 

území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle 

stavu ke dni 8. dubna 2020.  

 

• Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.   

           Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.  

 

• Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro 

soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM 

stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.  

 

• Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) 

se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě 

dalšího vývoje opatření orgánů státní správy. 

 

• Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 

31. května 2020.  



 

• Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v 

souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.  

 

• Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke 

dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 

2019/2020 a souvisejících opatřeních.  

 

 

     V případě uvolnění opatření, která vydala vláda ČR, se bude VV OFS Vyškov 

snažit vytvořit pro zájemce pohárovou (nemistrovskou) část, která by se hrála v 

květnu – červnu. Systém by byl upřesněn podle počtu možných termínů a počtu 

zájemců. I tato varianta je však zatím jen v nedohlednu. Všechny nás tato 

mimořádná situace mrzí a doufáme, že se všichni ve zdraví sejdeme v nové 

sezóně.  

  

 

Ve Vyškově dne 7.4.2020   

  

Předseda OFS Vyškov: Ondřej Šišma  

  

■ Úřední zprávy jsou pro oddíly okresu ZÁVAZNÉ  
18. 3. 2020 Zdeněk Jelínek – sekretář OFS Vyškov  


