
Majitelé klubů jednají o krizi ve fotbale. 16 rozhněvaných mužů. Skutečně?  

Jakou cestou se vydá fotbalové vedení? Jeho vedení potřebuje pročistit, 

hřímá Tvrdík. 

Koho nasadit proti možné kandidatuře Romana Berbra na post předsedy FAČR, to je téma, které nyní řeší 
bossové českých klubů na společné schůzce v pražském hotelu Marriott. Svou kandidaturu už vyloučil jak 
šéf ligové asociace Dušan Svoboda, tak i majitel Plzně Tomáš Paclík. 

Dnešní schůzku majitelů prvoligových klubů svolala Ligová fotbalová asociace, tedy sdružení 
profesionálních klubů, jež od léta řídí dvě nejvyšší tuzemské soutěže. 

Faktickým iniciátorem jednání byl šéf slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík, jenž přijel společně 
se Zdeňkem Zemkem, majitelem Slovácka. "Já bych rád znovu vyzval pana Berbra, aby opravdu 
kandidoval, pokud si věří na to, že by mohl vest český fotbal. V takovém případě jsem přesvědčen o tom, že 
profesionální fotbal proti němu postaví protikandidáta," prohlásil Tvrdík. 

Podle něj existuje i varianta, že by nadcházející valná hromada byla nevolební a svolána by byla za tím 
účelem, aby prodloužila mandát současnému vedení, V takovém případě by fotbalovou asociaci na 
přechodnou dobu vedl první místopředseda Zdeněk Zlámal, což je podle slávistického šéfa důvěryhodná 
osoba. 

"Nicméně můj názor je takový, že fotbal potřebuje ve svém vedení nové lidi. A nepomůže mu ani pan Berbr, 
ani lidé z jeho okolí, jako je třeba Miroslav Liba nebo Dagmar Damková," dodal. 

Ještě před jednáním bylo jasné, že hledaným "Antiberbrem" nebude Tomáš Paclík, majitel fotbalové Plzně. 
"Žádného kandidáta v hlavě nemám, uvidíme, o kom se dnes bude mluvit," prohlásil muž, který sám v roce 
2013 neúspěšně kandidoval do čela federace. "Tentokrát v žádném případě na předsedu kandidovat nebudu. 
Možná na jinou funkci ve výkonném výboru, ale do čela ne," zdůraznil před jednáním. 

Své jméno na kandidátce následně odmítl i Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace a druhý muž 
Sparty. Ten na schůzku dorazil ve společnosti Adolfa Šádka, generálního ředitele Plzně a viceprezidenta 
asociace. "Teď nebudu nic komentovat. A jestli chci kandidovat sám? To můžu vyloučit," prohlásil 
Svoboda. 

Duklu Praha zastupuje výkonný ředitel Michal Šrámek, majitel Petr Paukner se musel omluvit z rodinných 
důvodů. Majitel Jablonce Miroslav Pelta se do hotelu Marriott vypravit z pochopitelných důvodů nemohl, 
zastupuje ho Miroslav Platil, bývalý generální ředitel Slavie za éry Aleše Řebíčka. 

To vlastník Brna Václav Bartoněk už je na místě, stejně tak jako šéf Mladé Boleslavi Josef Dufek a boss 
Příbrami Jaroslav Starka. "Určitě nejsem nadšený z toho, že je předseda ve vězení. Asi to musí být vážné, do 
vazby jen tak někoho nevezmou, já o tom něco vím," nechal se slyšet Starka. 

Majiteli příbramského klubu by na rozdíl od řady jeho kolegů kandidatura dosavadního místopředsedy 
FAČR Romana Berbra nevadila. "Znám ho velmi dobře, je to pracovitý kluk. V každém případě je třeba, 
aby volební valná hromada proběhla v řádném termínu. Před panem Tvrdíkem smekám, sehnal do fotbalu 
spoustu peněz, ale jeho návrh úřednické vlády mi přijde divný," dodal. 

Jako poslední dorazil se čtvrthodinovým zpožděním majitel Sparty Daniel Křetinský, který se nechtěl před 
začátkem jednání vyjadřovat. 
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Sponzoři vyčkávají i varují: Zvážíme odchod. Nebudeme financovat Berbra. 



Většinou mají zdrženlivý postoj, ale také je tu jedno důrazné varování. "Jsme současnou situací znepokojeni, 
není vyloučeno, že z fotbalu zvážíme odchod," vzkazuje plzeňský Prazdroj, jeden z hlavních partnerů 
českého fotbalu.  

 Zadržení a obvinění předsedy asociace Miroslava Pelty, který sedí ve vazbě. 

Mocenské plány kontroverzního místopředsedy Romana Berbra. 

Vedení českého fotbalu má momentálně hodně nízkou důvěryhodnost ze strany fanoušků i ostatní veřejnosti. 

Jak reagují nejvýznamnější sponzoři, jejichž příspěvky jsou pro fotbal vedle státních dotací naprosto 
zásadní? Mimochodem, ministryně školství Kateřina Valachová v úterý rozhodla, že dotace pro fotbal 
prozatím pozastavuje. 

„T-Mobile je dlouholetým partnerem české fotbalové reprezentace, stávající smlouva je platná do července 
2020. Současnou kauzu pozorně sledujeme, k personální politice a změnám se v tuto chvíli vyjadřovat 
nebudeme. V rámci našich aktivit se soustředíme především na podporu fanoušků a fandění v rámci aktivity 
#fotbalvsrdci,“ řekla Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile, který je generálním partnerem státní 
reprezentace. 

Umírněný postoj zaujímá i společnost PepsiCo ČR. Podle jejího generálního ředitele Josefa Neumanna je 
podpora domácího sportu, včetně českého fotbalu, pro společnost jedním ze strategických cílů. „Situaci a 
její další vývoj budeme jako partneři fotbalové asociace určitě i nadále sledovat,“ podotkl Neumann. Pepsi 
je partnerem fotbalu od roku 2015. 

„Nebudeme to komentovat,“ prohodil Miloš Adámek, PR Manager Hyundai, oficiálního partnera 
reprezentace. 

Tyto výstupy potvrzují pondělní slova druhého z místopředsedů asociace Zdeňka Zlámala, který ujistil, že v 
portfoliu sponzorů a partnerů je zatím klid. „Situace je do dnešního dne stabilizovaná. Smluvní partneři 
nevypověděli smlouvy. Jedná s nimi ředitel STES Martin Malík a zatím nemáme negativní zprávy, že by 
sponzoři odešli,“ řekl Zlámal. 

To však nemusí platit dlouho. Gambrinusu, který českému fotbalu dává prostředky už devatenáct let a 
dodnes zůstal věrný navzdory několika kauzám, jež fotbal ničily, dochází s poměry ve vedení asociace 
trpělivost. 

„Vždy jsme se snažili maximálně přispívat k dobré reputaci českého sportu i spokojenosti fanoušků a v tom 
chceme i pokračovat. Aktuální kauzou okolo fotbalové asociace jsme znepokojeni, je další událostí v řadě 
vrhajících špatné světlo na český fotbal a na nás také.“ 

„Od asociace očekáváme zejména její další kroky k očištění českého fotbalu a znovuzískání důvěry odborné 
fotbalové i široké veřejnosti. Výsledek pondělního jednání výkonného výboru pro nás není uspokojivý, 
očekávali jsme jasnější stanovisko. Jsme však ochotni počkat do řádné valné hromady 2. června.“ 

„Není vyloučeno, že zvážíme odchod z nejvyšší fotbalové soutěže, pokud nebudou podniknuty kroky a 
opatření, které by zlepšily pověst českého fotbalu. Gambrinus chce pro fanoušky čistý, férový fotbal a 
nezkorumpovanou hru,“ oznámila prostřednictvím tiskové mluvčí Jitky Němečkové společnost Prazdroj, 
pod kterou značka Gambrinus patří. 

Kriticky se k vedení asociace vyjádřil i Jaroslav Tvrdík, který zastupuje čínskou společnost CEFC. Ta je 
nejen majitelem Slavie, ale i významným partnerem asociace a národního mužstva. 

„Chceme zůstat investorem do českého fotbalu i v budoucnosti. Ale nebudeme financovat Romana Berbra. 
Za situace, kdy český fotbal dá přednost takovému řešení, budeme respektovat rozhodnutí delegátů valné 



hromady. Ti však potom musí respektovat, že naše prostředky nebudeme směřovat na činnost asociace jako 
takové. Umím si představit, že by naše prostředky šly třeba do místních organizací, do těch nejnižších 
soutěží,“ zdůraznil Tvrdík. 

„Nezměnili bychom výši finančních prostředků, které bychom vynakládali na český fotbal, ale změnili 
bychom jejich určení. Abychom neměli pochybnosti, jestli asociace vedená Romanem Berbrem nakládá s 
našimi prostředky podle našich představ.“                                         
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 Roman Berbr, mocná figura českého fotbalu.                                                                 

                
 

 


