
  

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

13. ČERVNA 2019, 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. Informační systém pro AMF ČR. 
SR po konzultaci s p. Veselým (RSportz) pověřila R. Pazderu setkáním 
s p. Veselým za účelem upřesnění celkového zadání informačního 
systému AMF ČR. Výsledkem bude sdělení termínu, kdy AMF ČR obdrží 
nabídku a návrh smlouvy. Veškeré práce do podpisu smlouvy obě strany 
vnímají jako upřesnění zadání pro uzavření smluvního vztahu. SR 
předpokládá rozsah nabídky pokrývající oblastní svazy, Superligu, web 
AMF ČR, Český národní pohár, a to jak v částech webové aplikace, 
mobilní aplikace i video řešení, včetně obchodních podmínek. 
 

4. Pravidla malého fotbalu. 
SR pověřila P. Brejlu přizpůsobením zkrácené verze aktuálních 
mezinárodních pravidel malého fotbalu dodané pravidlovou komisi WMF 
pro potřeby Superligy malého fotbalu a oblastních svazů do 30. 9. 2019.  
 

5. AMF ČR + JUTAgrass - projekt hřiště pro malý fotbal. 
SR pověřila F. Judu a P. Brejlu setkáním se zástupci společnosti 
JUTAgrass za účelem vytvoření projektu hřiště pro malý fotbal. Termín 
bude upřesněn na příštím zasedání SR AMF ČR. 
 

6. Strategie AMF ČR na období 2020 - 2023. 
SR pověřila F. Judu přípravou návrhu podoby strategie, která vychází 
z předložených podkladových materiálů všech členů SR. Ostatní členové 
SR + P. Brejla připraví písemné připomínky ke stávajícímu 
podkladovému materiálu. V termínu 6. - 7. 9. 2019 v penzionu Nový 
Rybník proběhne prezentace návrhu strategie ze strany F. Judy, kterou 
budou ostatní členové dle svých písemných materiálů připomínkovat. 
Finální dokument bude předložen VH ke schválení. 
 
 
 



  

 

 
7. Žádost o vstup výběru Prahy - PKFL do Superligy malého fotbalu. 

SR předběžně vyjádřila souhlas se vstupem výběru Prahy - PKFL do 
Superligy malého fotbalu od sezóny 2020/2021. Finální rozhodnutí bude 
na VH v závislosti na schváleném rozpočtu a strategii AMF ČR na 
období 2020 - 2023. 

 
8.  Určit počty týmů, které se kvalifikují z ČNP pro Ligu mistrů a EMF 

Euro Cup 2019. 
SR schválila, že do Ligy mistrů se kvalifikují vítěz a poražený finalista 
ČNP 2019 dle rozhodnutí Výkonného výboru EMF, do EMF Euro Cupu 
se pak kvalifikuje dalších šest mužstev dle pořadí (poražení semifinalisté 
a čtvrtfinalisté) a nejlepší ženský tým. 

   
9. YouTube přenos Brno - Blanensko. 

SR kladně zhodnotila premiérový přímý YouTube přenos ze zápasu 
Superligy Brno - Blanensko a pokusí se zajistit další přenosy 
z partnerských peněz.   
 

10. Určení příštího termínu zasedání SR. 
Zasedání SR se uskuteční ve středu 18. 9. 2019 od 10:30 v Pardubicích.  

  
11. Diskuze, závěr. 

 

Konec jednání: 19:00  

 

 
Přítomni za SR: Matěj Horn    Filip Juda  
 
 

René Pazdera   Pavel Majer 
 
 
Aleš Janeček 
 
 

Hosté:   Petr Brejla 


