
NÁVRH PROGRAMOVÝCH CÍLŮ DFB 
 

I. ZÁKLADNÍ VIZE 
 

1) DFB se plně hlásí k základním hodnotám klubu Bohemians 1905, za které považuje především 
název Bohemians, stadion Ďolíček, zelenobílé barvy, symbol klokana ve znaku klubu, úctu 
k tradicím určenou historickými mezníky vývoje klubu: 
1895 SK Kotva 
1905 AFK Vršovice 
1927 Bohemians Praha 
2005 Bohemians 1905 

 
2) DFB plně podporuje fotbalový klub Bohemians 1905, který uznává za jediného nástupce 

historického vývoje klubu založeného našimi předchůdci pod názvem SK Kotva v roce 1895. 
 

3) DFB podporuje projekt „fanouškovského klubu“ vytvořený v roce 2005, kdy se právě fanoušci 
zasloužili zásadním způsobem o záchranu klubu a je spojený s vlastnictvím více než 10% akcií 
společnosti Bohemians 1905, a.s. 

 
4) DFB úzce spolupracuje s politickým hnutím DESÍTKA PRO DOMÁCÍ v zásadní otázce záchrany 

a zachování historického stadionu Ďolíček. 
 

5) DFB podporuje programové prohlášení vedení radnice Městské části Praha 10 k záměru 
odkoupení, přestavby a zejména zachování Ďolíčku pro fotbalový klub Bohemians 1905. 
 

6) DFB vyjadřuje respekt k jakémukoliv postoji fanoušků Bohemians 1905 ve vztahu 
k návštěvám stadionu v Edenu. 
 

7) DFB konstatuje, že přesun fotbalového klubu Bohemians 1905 na stadion v Edenu je 
ohrožením identity klubu a hrozí trvalým odklonem významné části fanoušků i fotbalové 
veřejnosti od klubu. 

 
8) DFB konstatuje, že majoritní akcionář společnosti Bohemians 1905, a.s. nekoná kroky 

k rozvoji klubu a naopak ohrožuje samotnou existenci fotbalového klubu Bohemians 1905 
v otázkách financování klubu, například nedostatečná podpora sportovní činnosti klubu a 
také přesun klubu do Edenu. DFB dále považuje za nedostatečnou komunikaci s DFB a 
některými minoritními akcionáři. 
 

9)  DFB vyzývá všechny akcionáře Bohemians 1905, a.s. k zaujmutí společného postupu při 
dalším rozvoji klubu, který by respektoval výše zmíněné historické hodnoty a zároveň byl 
ekonomicky životaschopný. 

 
II. ZÁKLADNÍ ÚKOLY DFB DO DALŠÍHO OBDOBÍ 
 
1) Důsledné uplatňování akcionářských práv 

a) Požadovat svolání mimořádné valné hromady Bohemians 1905, a.s. s cílem projednat 
současnou situaci klubu, prověřit plnění akcionářské smlouvy ze strany všech akcionářů, 
zejména z hlediska investic do fotbalového klubu Bohemians 1905. 

b) Uplatnit požadavek účasti zástupců DFB v orgánech společnosti Bohemians 1905, a.s. (v 
současné době je zástupce DFB – Jiří Dienstbier – v dozorčí radě akciové společnosti) 

c) Uplatnit požadavek na zpracování koncepce klubu Bohemians 1905 ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu. 



d) Požadovat předložení informací o ekonomické situaci klubu, rozpočtu společnosti na 
příslušnou sezonu, podílu financování klubu jednotlivými akcionáři a strategických 
rozhodnutích vedení společnosti a klubu. 

 
2) Řešení akcionářské struktury společnosti Bohemians 1905, a.s. 

a) Jednat s majoritním akcionářem o jeho budoucím zapojení ve fotbalovém klubu 
Bohemians 1905 a možném řešení jeho náhrady vhodnějším subjektem. 

b) Vyhodnotit postavení akcionáře CU Bohemians Praha o.s. (mládež) ve struktuře 
akcionářů společnosti a uspořádání jeho vztahů s fotbalovým klubem Bohemians 1905. 

c) Posílit postavení DFB získáním vyššího procenta akcií společnosti Bohemians 1905, a.s. 
 

3) Stadion Bohemians 1905 
a) DFB nesouhlasí s přesunem klubu do Edenu. Jako základní prioritu dalšího rozvoje klubu 

je návrat do Ďolíčku. 
b) Ke splnění tohoto cíle bude DFB  spolupracovat s vedením radnice MČ Praha 10 v souladu 

s jeho programovým prohlášením, s politickým hnutím DESÍTKA PRO DOMÁCÍ, dalšími 
potenciálními partnery k realizaci tohoto cíle. 

c) DFB považuje působení v Edenu jako provizorní a vyzve všechny další akcionáře 
společnosti Bohemians 1905, a.s. ke stanovení jasné strategie k návratu klubu do Ďolíčku. 

 
4) Finanční podpora DFB klubu Bohemians 1905 

a) DFB vyzývá členy k pokračování podpory klubu za předem jasně stanovených podmínek. 
b) Členská schůze rozhoduje o formě této finanční podpory (půjčka, navýšení akciového 

podílu, apod.) 
c) Iniciovat založení nadace, jejímž cílem bude postupné převzetí aktivit směřujících 

k využití a záchraně stadionu v Ďolíčku a podpory projektů souvisejících se sportovními 
tradicemi Bohemians a to mj. formou pořádání (po souhlasu majitele) sportovních, 
kulturních a podobných akcí na stadionu v Ďolíčku. 

d) Členská schůze rozhodne o formě použití finančních prostředků, které byly zaslány na 
účet DFB v minulé období, na „účel stadion“. 

e) DFB se zavazuje požádat v rámci podpory klubu Bohemians 1905 o zrušení stávajících 
výhod členství v DFB jako jsou slevy ve fanshopu, slevy na permanentky apod. DFB 
doporučuje vedení Bohemians 1905, aby tyto slevy poskytlo jen současným hráčům 
Bohemians 1905, legendám klubu nebo významným partnerům klubu. 

 
5) Komunikace DFB k veřejnosti 

a) Zajištění provozu internetových stránek DFB, zejména v souvislosti se záměrem 
fotbalového klubu Bohemians 1905 o převzetí dosavadní domény pro oficiální klubové 
internetové stránky. 

b) DFB bude o své činnosti informovat členy měsíčními zprávami uveřejněnými na 
internetových stránkách DFB. 

c) Představenstvo DFB bude o své činnosti a aktuálních otázkách informovat členy na 
internetových stránkách DFB ve zvláštním diskusním fóru „Ptejte se představenstva DFB“. 

d) DFB bude aktivně spolupracovat s fanoušky ostatních fotbalových klubů především za 
účelem revize svazového projektu Ligové stadiony 2013 a prosazení projektu „Český 
fotbal pro fanoušky“. 

e) DFB ve spolupráci se zástupci fanoušků dalších klubů v ČR bude vytvářet tlak na ČMFS 
v shora uvedených oblastech. 

 
6) Historie a tradice Bohemians 1905 

a) DFB bude iniciovat jednání s vedením Bohemians 1905 o převzetí a provozování Muzea 
Bohemians 1905 



b) DFB bude iniciovat jednání s vedením Bohemians 1905 o převzetí a provozování  
klubového archívu 

c) DFB bude v dalším období zajišťovat projekt „Legendy Bohemians“ 
d) DFB bude propagací a zprostředkováním kontaktů podporovat vydavatelskou činnost 

k propagaci fotbalového klubu Bohemians 1905 
e) DFB se zavazuje, že výše uvedené projekty připraví tak, aby neměli záporný dopad na 

hospodaření DFB, tzn. aby při zahájení jednotlivých projektů byla zajištěna návratnost 
vynaložených prostředků. 
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