
Ať o fotbalovém předsedovi rozhodne los, 
vzkazuje Morava do Čech. 

Když na řádné valné hromadě fotbalové asociace v roce 2020 nebude ani ve třetím kole zvolen předseda, 
může dojít na bizarní situaci. O novém šéfovi by rozhodoval los. Navrhla to moravská komora s tím, aby se 
příště zamezilo tomu, že předseda nebude zvolen vůbec.  

Moravská komora na svém jednání odsouhlasila úpravu stanov kvůli volbě předsedy, jak po asociaci 
požadují Mezinárodní federace FIFA a Evropská fotbalová unie (UEFA).Pokud bafuňáři stanovy nezmění, 
vyšle mezinárodní organizace tzv. normalizační komisi, která výrazně zasáhne do řízení a omezí pravomoce 
asociace. 

Morava se dosud změně stanov bránila, protože v současném dvoukomorovém systému měla i při sotva 
polovičním zastoupení stejnou sílu jako početnější česká komora. 

Právě kvůli tomu skončila patem červnová volební valná hromada. I když v prosinci už uspěl Martin Malík, 
pohrozila FIFA českému fotbalu, pokud nezmění pravidla, aby už nemohlo k zablokování volby dojít. 

Moravská komora se proto nyní rozhodla vyjít požadavkům FIFA vstříc, byť nedávné návrhy české strany 
odmítla. Místo toho přišla s vlastním řešením.„Budeme navrhovat, aby volba předsedy byla ve stanovách 
rozšířena o čtvrté kolo, ve kterém by rozhodoval los,“ napsal první místopředseda asociace Zdeněk Zlámal v 
tiskové zprávě. 

„Losem ostatně v případě nezvolení kandidátů v předchozích dvou kolech volby končí také volba všech 
dalších členů výkonného výboru, včetně místopředsedů,“ uvedl po pondělním jednání moravských zástupců 
v Olomouci předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval. Dosud měla volba tři kola a ve všech bylo 
vítězství podmíněno úspěchem v české i moravské komoře. 

Na jednání v Olomouci, kterého se účastnil i Malík, moravská komora také potvrdila mandát vyjednávací 
skupině o změně stanov v čele se Zlámalem. Současně však zdůraznila, že předmětem jednání bude pouze 
úprava pravidel volby předsedy a ne změny v dvoukomorovém systému.  „Uvítali jsme, že tento návrh 
přímo na pondělním jednání podpořil i předseda Malík, který jej rovněž považuje za konstruktivní řešení, 
jak vyhovět požadavku FIFA,“ zdůraznil Zlámal.  
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