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Baník podruhé uspěl u soudu v kauze Žižkov 
 
Tisková zpráva – Ostrava, 7. srpna 2015 
 
Po květnovém rozhodnutí o vydání předběžného opatření v kauze s FK Viktoria Žižkov, které uložilo FAČR 
zákaz výkonu rozhodnutí Arbitrážní komise FAČR ze dne 16. 3. 2015, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 6 ve 
prospěch FC Baník Ostrava také v další fázi celého řízení. Na základě druhé Žaloby na zrušení samotného 
rozhodčího nálezu vydal v úterý 5. srpna Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodnutí, kterým odkládá jeho 
vykonavatelnost.  
 
Připomeňme, že AK FAČR dne 16. 3. 2015 změnila své původní rozhodnutí z roku 2010 a uložila FC Baník 
Ostrava uhradit částku téměř 8,5 miliónu korun spojenou s údajnými dlužnými částkami a vysokou smluvní 
pokutou ve výši 0,5% denně za přestupy hráčů Josefa Hušbauera a Zdeňka Koukala. V rámci orgánů FAČR již 
Baník neměl žádnou možnost odvolání a proto u Obvodního soudu pro Prahu 6 podal dvě žaloby. Žalobu na 
vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí a Žalobu na zrušení samotného rozhodčího nálezu.   
 
„Důsledky případného soudního rozhodnutí, podle něhož AK FAČR je rozhodčí komisí ve smyslu Nového 
občanského zákoníku si musí především interně posoudit FAČR. Všechna rozhodnutí AK FAČR bude soud moci 
přezkoumat dle Zákona o rozhodčím řízení,“ potvrdil v tomto týdnu JUDr. Tomáš Sokol, který v této kauze FC 
Baník Ostrava zastupuje.  
 
„Baník v současné době nemá povinnost Viktorii Žižkov cokoliv platit. S ohledem na délku řízení a velmi 
protichůdné závěry rozhodnutí AK FAČR nelze vyloučit, že jeden nebo druhý z účastníků sporu bude 
požadovat náhradu škody, která mu zbytečně dlouhým řízením vznikla,“ dodal závěrem Sokol.  
 
 
 



 

 

 


