
Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČOV 

 

 

Jméno a příjmení:  

 

Ing. Petr Fousek 

 

Datum narození (věk):  

 

19.11.1962 (58 let) 

 

 

 

Nominace za sportovní svaz či složku ČOV:  

 

Fotbalová asociace ČR 

 

Současné pozice ve sportovních organizacích:  

 

předseda FAČR (od 6/2021) 

 

Vzdělání:  

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

Profesní životopis: 

 

Profesionální fotbalový funkcionář a diplomat. Dlouholetá působnost (od 1993) v různých 

funkcích na Fotbalové asociaci České republiky včetně Generálního sekretáře (7 let). Předseda 

přípravného i Organizačního výboru Mistrovství Evropy do 21 let v r. 2015 v ČR.  Poradce 

předsedy FAČR (6 let). Dlouholetý člen (od 1994) odborných komisí i panelů a delegát FIFA  

i UEFA. Zahraniční mise v 19 fotbalových svazech Asie, Afriky i Evropy v oblasti managementu 

a administrativy. Tříletá expertní pozice FIFA a UEFA v Řecku. Znalost 4 světových jazyků. 

 

Proč kandiduji na pozici člena VV ČOV: 

 

Odbornost, znalosti, zkušenosti a profesionalita mohou být přínosem pro ČOV a pomocí 

českému sportu.   



Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Odesláním dotazníku souhlasíte, aby Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 

101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“), zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu výše 

uvedeného dotazníku, a to za účelem zveřejnění Vašeho profilu v souvislosti s volbami do 

funkcí ČOV v rámci volebního zasedání Pléna ČOV 8. října 2020. Profily budou zaslány členům 

Pléna ČOV spolu s dalšími materiály v předstihu před vlastním zasedáním Pléna ČOV a zároveň 

budou k dispozici v tištěné podobě v místě konání Pléna ČOV. Vaše fotografie budou využity 

pro Vaši prezentaci v době a místě konání Pléna ČOV. Odesláním dotazníku zároveň berete na 

vědomí, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

účelu, nejdéle však do 8. 10. 2020. Zároveň berete na vědomí, že tento souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro uvedený účel je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat zasláním 

e-mailu na adresu info@olympic.cz. Bližší informace o právech subjektů údajů a zpracování 

osobních údajů ze strany ČOV jsou dostupné zde. 

https://www.olympic.cz/text/445--informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

