
Ing. Petr Fousek
Kandidát na předsedu FAČR

VIZE
„Fotbal jako úspěšný, silný, 
populární a jednotný sport 

řízený podle moderních 
principů 21. století.“

www.petrfousek.cz
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OBNOVA DŮVĚRY VE FOTBAL
→  Transparentní valné hromady a volby  

na všech úrovních
→  Transparentní rozhodovací procesy, 

objektivní systémy a jednání všech orgánů
→  Odstraňování diskriminačních, 

klientelistických a protekcionistických 
projevů

→  Uplatňování zásad rovného přístupu
→  Uplatňování etických principů
→  Hlavním kritériem kvalita, odbornost 

a profesionalita
→  Odstranění nedostatků v legislativě
→  Zavádění opatření proti střetu zájmů 

a kumulacím funkcí
→  Otevřenější komunikace navenek i uvnitř
→  Úsilí o návrat diváků do hledišť  

(po ukončení koronavirových opatření)
→  Boj proti korupci, dopingu, match-fixingu, 

diváckému násilí

POSÍLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
→  Jednání o zastoupení v orgánech FIFA 

a UEFA
→  Intenzivní mezinárodní vztahy vč. sousedních 

a hlavních fotbalově klíčových zemí
→  Posílení snahy získávat pořadatelství 

mezinárodních akcí do ČR
→  Aktivní vztahy s ČUS, NSA, ČOV, 

Prezidentem republiky, vládou, MŠMT, 
senátem, parlamentem, kraji, obcemi

POSÍLENÍ VZTAHŮ MEZI 
VNITŘNÍMI ČÁSTMI FAČR
→  Nutné sblížení FAČR se všemi jeho částmi 

včetně důrazu na servisní roli

PROGRAM

CURRICULUM VITÆ

Poradce a konzultant

Absolvent VŠE Praha

Na FAČR (ČMFS) v různých funkcích 
od 1993

7 let Generální sekretář (2001 - 2007)

6 let Poradce předsedy (2011 - 2017)

Předseda Organizačního výboru ME 
do 21 let v ČR 2015

2x kandidatura na předsedu 
FAČR (2017)

V orgánech UEFA a FIFA od 1994

Delegát UEFA a FIFA

Místopředseda Komise futsalu UEFA

Člen panelu Administrativních 
expertů UEFA

Inspektor stadionů UEFA

Instruktor FIFA pro management 
a administrativu

Mise v 19 zemích Asie, Afriky a Evropy 
(2004 - 2020)

Expert FIFA a UEFA pro Řecký fotbalový 
svaz (2018 - 2020)

Znalost angličtiny, ruštiny, španělštiny, 
němčiny

http://www.petrfousek.cz
http://www.facebook.com/FousekPetr
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DŮRAZ NA SPORTOVNÍ 
OBLAST
→  Národní fotbalová strategie
→  Zřízení funkce Technického ředitele 

s kompetencí za celý sportovní úsek  
od reprezentací po mládež

→  Priorita reprezentace „A“ a reprezentace  
„do 21 let“

→  Rozvoj reprezentací ostatních kategorií 
(mládež, ženy, futsal, plážový fotbal)

→  Rozvoj ženského fotbalu
→  Rozvoj trenérského vzdělávání
→  Zhodnocení systému akademií, 

mládežnických soutěží a jejich další rozvoj
→  Rozvoj grassroots
→  Posilování obslužných procesů  

(rozvoj rozhodčích a delegátů)
→  Kategorizace stadionů

SOUTĚŽE A JEJICH 
RESTRUKTURALIZACE
→  Profesionální (v kompetenci LFA)
→  Pohár
→  Amatérské
→  Mládež a grassroots
→  Ženské
→  Futsal
→  Plážový fotbal
→  Zahájení celkové diskuse o restrukturalizaci 

soutěží – nejdříve profesionální analýza 
s klady a zápory, zhodnocení možných 
variant vč. výhledu na delší období před 
konečným rozhodnutím

→  Prohlubování licenčních procesů

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ
→  Aktivní přispění fotbalu ke spolukoordinaci 

celostátní sportovní legislativy ve spolupráci 
s ČUS, NSA a MŠMT

→  Novelizace Stanov FAČR  
(legislativní i věcná část)

→  Sjednocení stanov pobočných spolků
→  Revize předpisů a řádů
→  Novelizace interních předpisů
→  Zřízení Legislativní rady
→  Dořešení otevřených soudních případů  

vč. obvinění FAČR

AKTIVIZACE FINANCÍ 
A MARKETINGU
→  Zhodnocení aktuální finanční situace, 

závazků, pohledávek
→  Aktualizace rozpočtu a hledání úspor
→  Optimalizace užití vlastních zdrojů, státních 

dotací a zdrojů z FIFA a UEFA
→  Opatření plynoucí z doporučení externích 

auditorů i Revizní komise
→  Zřízení Ekonomické komise
→  Zřízení vnitřního auditu
→  Novela vnitřních finančních předpisů
→  Aktualizace portfolia produktů
→  Udržení stávajících partnerů
→  Hledání nových partnerů
→  Finanční plánování a marketingová  

strategie

ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
→  Novela komunikační strategie
→  Novely komunikačního manuálu a interních 

předpisů
→  Aktivnější a otevřenější vnější i vnitřní 

komunikace
→  Optimalizace PR, webových stránek, 

sociálních sítí a dalších nástrojů
→  Kroky k popularizaci fotbalu
→  Posílení brandu

www.petrfousek.cz

4

→  Spolupráce s LFA
→  Spolupráce s ŘKČ a ŘKM
→  Spolupráce a podpora KFS
→  Spolupráce a podpora OFS a jejich 

zachování
→  Znovuobnovení činnosti Regionální komise 

a účinného řešení problémů regionálního 
fotbalu

→  Zřízení vyjednávací skupiny se zastoupením 
profesionálního fotbalu i regionálního fotbalu 
z Čech i Moravy

→  Spolupráce s Unií hráčů (sjednocení 
současných dvou unií do jediné)

→  Spolupráce s Unií trenérů
→  Spolupráce s Unií hráčských agentů
→  Lepší vzájemná koordinace a mezirezortní 

komunikace
→  Rozvoj členství a úsilí o další rozšíření 

členské základny po překonání 
koronavirových efektů

ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ 
A MANAGEMENTU
→  Jasné směřování řízení fotbalu a FAČR
→  Implementace, její zhodnocení a aktualizace 

Strategického plánu
→  Další druhy plánů a strategií
→  Restrukturalizace a optimalizace FAČR 

i sekretariátu a dceřiných společností
→  Profesionální předsednictví FAČR i další 

modernizační kroky
→  Znovuzřízení některých nových komisí 

(Legislativní rada, Ekonomická komise)
→  Zlepšení administrativy a řízení lidských 

zdrojů
→  Zvýšení nároků, zlepšení koordinace, 

důraz na kvalitu, odbornost, disciplínu 
a odpovědnost

→  Pokračování digitalizace


