
Před startem fotbalového jara to vře v komisi 
sudích, Mlsna rezignoval. 

Ve vedení fotbalových rozhodčích to zase vře. Petr Mlsna, který v komisi pracoval jako zástupce ligových 
klubů a byl jakousi opozicí vůči členům z asociace, rezignoval. „Z etických důvodů,“ vysvětlil. 

 Na podzim to byl Roman Hrubeš, garant pro video v české lize.Teď Mlsna, někdejší ministr bez portfeje a 
předseda Legislativní rady vlády v éře Petra Nečase. Muž, který nebyl spjatý s vedením fotbalové asociace. 
„Rezignaci jsem předal předsedovi Ligové fotbalové asociace (LFA) a řediteli ligy,“ oznámil Mlsna serveru 
iSport.cz. 

Odstoupil kvůli poměrům, které v komisi panují a kam ji směřuje šéf Jozef Chovanec, který loni v létě 
nahradil Michala Listkiewicze, jemuž Mlsna dělal místopředsedu. 

Čtyři dny před startem jarní části ligy je to pro český fotbal špatná zpráva, rána pro jeho důvěryhodnost, s 
kterou se dlouhodobě potýká právě kvůli rozhodčím ať už bývalým či současným, a jejich vlivu na všechno 
dění. Zatímco profesionální soutěže řídí LFA, čili de facto majitelé klubů, komise rozhodčích patří právě 
pod fotbalovou asociaci, jejímž místopředsedou je kontroverzní Roman Berbr.  

Když loni ve vedení sudích došlo k „převratu“ a musel skončit Listkiewicz, tak Mlsna s Hrubešem se ocitli v 
menšině proti předsedovi Chovancovi, místopředsedovi a bývalému rozhodčímu Martinu Wilczekovi a 
Pavlu Marešovi. Hrubeš od začátku nesouhlasil s kroky komise a v říjnu ho na žádost Chovance výkonný 
výbor asociace odvolal. Důvodem podle Chovance byly napjaté vztahy v komisi. Na jeho pozici nastoupil 
Jiří Kureš, dlouholetý pravidlový expert.   

Mlsnu vedení asociace odvolat nemohlo, protože v komisi zasedal jako zástupce klubů.„Do fotbalových 
struktur se vracejí lidé spojení s opileckou kauzou či korupčními aférami z minulých let. Fotbal dělám pro 
radost a nesouhlasím s tím, kam směřuje. S takovými věcmi nechci být spojován,“ vysvětlil Mlsna. 

 Původně ho fotbal doživotně ze svých řad vyloučil, ale pak mu trest zmírnil. Pilný pískal v nižších 
soutěžích, nyní byl zařazen na listinu pro třetí ligu a divize. Mimochodem, předsedkyní Řídící komise pro 
Čechy, pod kterou ČFL a české divize patří, je Dagmar Damková, životní partnerka Berbra. 

„Jde o osobní rozhodnutí pana Mlsny, které plně respektuji, avizované důvody jeho rezignace ale nechci 
nijak komentovat. Načasování těsně před startem jarní části soutěže každopádně považuji za vysoce 
nešťastné,“ řekl pro ČTK předseda asociace Martin Malík.Nový člen komise vzejde z doporučení LFA. 

„Budeme se tím zabývat a zvažovat nejlepší možné řešení, které povede k nominaci nového člena komise 
rozhodčích. Zároveň LFA v nejbližších dnech povede s fotbalovou asociací debatu o fungování komise 
rozhodčích směrem k profesionálním soutěžím,“ oznámila LFA v prohlášení. 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                         Autor:Novák Miloslav 


