
  

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751 

 

6. ŘÍJNA 2020, PARDUBICE 

 
Začátek jednání: 11:00 

 
1. Správní rada Asociace malého fotbalu ČR, z.s. (dále jen jako 

„SR“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí. 

 

2. SR zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, 
generálního sekretáře Asociace malého fotbalu ČR, z.s. (dále jen 
jako „AMF ČR“). 

 
3. Strategický plán AMF ČR 2020 - 2025.  

SR vzala na vědomí výsledky zasedání ke Strategickému plánu AMF 
ČR 2020 - 2025 s dopracováním do 31. 10. 2020, plánovaným 
finálním setkáním 17. 11. 2020 a dokončením dokumentu do 31. 12. 
2020.  
  

4. Žádost o změnu rozpočtu - Organizace sportu 2020 (svazy) a 
Repre 2020. 
SR, vzhledem k upřesnění informací z MŠMT, pověřila P. Majera 
provedením změn rozpočtů obou žádostí a podání na MŠMT do 30. 
11. 2020. 
 

5. Zavedení EET pro spolky. 
SR pověřila P. Majera zpracováním shrnutí informací k zavedení třetí 
vlny EET od 1. 1. 2021 pro potřeby malého fotbalu (plný výklad ČUS: 
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/legislativni-poradna-informace-
vzory/elektronicka-evidence-trzeb.html). 
 

6. Změna sídla Agentury AMF. 
SR vzala na vědomí uzavření smlouvy s firmou Jake-James o změně 
sídla Agentury AMF na adresu Praha 3 - Žižkov, Roháčova 145/14. 
Smlouva byla podepsána na 60 měsíců za cenu 199 Kč/měsíc + 
DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/legislativni-poradna-informace-vzory/elektronicka-evidence-trzeb.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/legislativni-poradna-informace-vzory/elektronicka-evidence-trzeb.html


  

 
7. Divoká karta pro účast v Lize mistrů a EMF EUROCUPu na rok 

2021 pro týmy, které se letošních evropských pohárů nemohly 
účastnit z důvodu pandemie koronaviru. 
SR, vzhledem ke zrušení (nikoliv odložení) Ligy mistrů a EMF EURO 
CUPu v roce 2020, nemůže udělit týmům, které si vybojovaly právo 
účasti na těchto mezinárodních akcích pro rok 2020, automatické 
právo účasti na stejných akcích pro rok 2021. Těmto týmům však 
uděluje SR status náhradníka, nebo dodatečného účastníka pro výše 
zmíněné soutěže v roce 2021, přestože si třeba právo účasti v tomto 
roce nevybojují.  

 
8. Konzultace členů SR s představiteli oblastních svazů AMF ČR 

(dále jen „OS“). 
SR, vzhledem k nezájmu ze strany zástupců OS, ruší konzultace 
členů SR se zástupci OS. 
 

9. Vytvoření metodiky koncepce rozvoje mládeže malého fotbalu 
v ČR a školení trenérů. 
SR pověřila F. Judu přípravou nabídky na realizaci metodiky práce 
s mládeží, včetně talentované mládeže a školení trenérů OS pro 
získání základní licence trenéra. 

   
10. Mobilní aplikace pro malý fotbal. 

SR pověřila J. Pinkavu vyhlášením výběrového řízení pro tvorbu 
mobilní aplikace - viz příloha. 
 

11. Žádost OS Ostrava o dotaci na navýšení odměn pro rozhodčí. 
SR zamítla žádost OS Ostrava o dotaci na navýšení odměn pro 
rozhodčí.   
 

12. Diskuze. 

 
13. Určení termínu příštího zasedání SR. 

Zasedání SR se uskuteční v pondělí 16. 11. 2020 od 10:30 
v Pardubicích.  

  
14. Diskuze, závěr. 

 

Konec jednání: 18:30  

 
Přítomni za SR: Matěj Horn  Filip Juda 
 
 

René Pazdera Pavel Majer 
 
 

Hosté:   Petr Brejla      


