
Tisková zpráva                                                                                     Praha, 1. června 2021 
 
 
Kandidát na předsedu FAČR Petr Fousek reagoval na otázky Transparency International 
 

Dne 27. května zaslal médiím David Kotora, vedoucí komunikace Transparency International 

ČR tiskovou zprávu TI k nadcházejícím volbám do vedení Fotbalové asociace České 

republiky. Její součástí bylo i 8 otázek na kandidáty na funkci předsedy FAČR.  

Reakce Petra Fouska: 

„Očekával bych, že se v takovémto případě obrátí ředitel Transparency International ČR pan 

Petr Layer s dotazy konkrétně přímo na mě jako na kandidáta a osloví mě jmenovitě, místo 

toho aby mi otázky adresoval prostřednictvím svého vedoucího komunikace cestou 

veřejného mediálního prostoru. 

Protože mám transparentnost ve svém programu, který je všeobecně znám, rozhodl jsem se 

na otázky, jejichž znění navíc považuji za legitimní, odpovědět. Činím tak především v zájmu 

fotbalu i jeho potřebných změn a taktéž veřejně, přestože řada mých odpovědí byla již 

opakovaně medializována v průběhu posledních týdnů předvolebního období.“ 

Odpovědi Petra Fouska přikládáme. Jeho kompletní program byl zároveň zaslán TI.  

 

• Jak obecně vrátit fotbalovému prostředí ztracenou důvěryhodnost? 

„Obnovení narušené důvěryhodnosti bude dlouhodobou záležitostí, nestane se tak přes 
noc. Základním předpokladem je příchod nových osobností, nezatížených předchozími 
skandály, do řídících orgánů. Tento proces se v průběhu posledních měsíců odehrál i 
v řadě okresů a krajů. Dalším předpokladem je, v případě zvolení proreformní většiny do 
Výkonného výboru FAČR, postupné uskutečňování reforem a strukturálních, procesních 
a personálních změn.“      

• Jak transparentně a otevřeně vůči členům FAČR a vůči veřejnosti 
prezentovat nakládání s prostředky FAČR jak sponzorskými nebo 
členskými, tak především těmi veřejnými? 

„Vůči veřejnosti samozřejmě dodržováním povinností plynoucích ze zákona nebo 
z jakýchkoliv jiných pravidel, stanovených poskytovateli veřejných prostředků. Vůči 
členům FAČR na všech odpovídajících interních platformách k tomu určených.“  

• Jaké účinné a konkrétní protikorupční a compliance mechanismy je třeba ve 
fotbalovém prostředí zavést a na jakých úrovních? 

„FAČR má criminal compliance program (CCP) ve svých stanovách, disponuje i jak 
vlastními závaznými CCP předpisy - CCP kodexem a etickým kodexem, tak CCP 
officerem a externím ombudsmanem. Mechanismy tedy existují, jde spíše o jejich 
plnohodnotné využívání a uplatňování.“ 

• Je podle Vás kontrolní systém v rámci FAČR nastaven dostatečně 
efektivně? Pokud ne, co je třeba napravit a v jakém rozsahu (jaké prvky 
kontroly zavést)? 

„V této oblasti je nepochybně prostor pro zlepšení. Rád bych obnovil Ekonomickou 
komisi a zejména zavedl vnitřní audit, je třeba i zlepšit interní předpisy a procesní 
stránku.“ 

 

 



• Je Vaším záměrem změna stanov FAČR? Případně v jakém rozsahu? 

„Ano, v mém programu je záměr novelizovat stanovy, protože jsou v některých ohledech 
komplikované, naopak řadu věcí je třeba doplnit či inovovat. Proces je třeba vést nejen 
legislativně a formálně, k čemuž bych rád zřídil Legislativní radu, ale i obsahově, což by 
měla pro potřeby výkonného výboru a posléze valné hromady posoudit expertní skupina, 
složená ze zástupců regionálního i profesionálního fotbalu z Čech i z Moravy.“    

• Jaký je Váš postoj k současnému vedení FAČR? Kdo by měl v rámci FAČR 
pokračovat a v jakých rolích? 

„Jak již bylo uvedeno, očekávám většinovou obměnu výkonného výboru FAČR, což je 
nejen signál do vnitřního i vnějšího prostředí, ale i předpoklad uskutečňování 
nevyhnutelných reforem. Konkrétní personální výběr je právem voličů na valné hromadě, 
kteří si uvědomují zlomovost okamžiku a jistě posoudí u každého z odcházejícího vedení 
jak politickou zodpovědnost, tak případnou spojitost s konkrétními causami.“     

• Jsou Vaším záměrem změny v komisi rozhodčích? 

„Ano. Mým cílem je zcela nově složená komise rozhodčích, s profesionálním předsedou, 
nezávislá, izolovaná od politických i jiných vlivů z asociace, ligy i klubů, s novou 
reglementací, s jasnými kompetencemi, ale i povinnostmi.„  

• Plánujete více a soustavně pracovat s rozhodčími na všech úrovních 
soutěží tak, aby nedocházelo k podezřením z korupce a ke korupčním 
skandálům z minulosti? Případně jakým způsobem? 

„Jednoznačně. Nová komise rozhodčích, byť její prioritou budou soutěže profesionálního  
fotbalu, musí mít přesah i do výkonnostního a regionálního fotbalu. Jde nejen o postupy 
a sestupy rozhodčích, jejich školení, vzdělávání a testování, ale i jednotnou metodiku od 
ligy až po okres a nábor nových rozhodčích. Součástí bude i intenzivnější eliminace 
korupčních rizik, ať již prevencí či represí.“   

 


