
  

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

11. ÚNORA 2020, BRNO 

 
Začátek jednání: 10:45 

 
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. Pravidla malého fotbalu. 
P. Brejla, v návaznosti na chystané změny herního systému Superligy 
malého fotbalu (základní část, play - off), předloží finální dokument 
zkrácené verze aktuálních mezinárodních pravidel malého fotbalu pro 
potřeby Superligy do 30. 4. 2020.  
 

4. Schválené termíny a místa konání evropských soutěží. 
EMF oznámila termíny a místa konání Ligy mistrů a EMF EUROCUP: 
a) Liga mistrů: 26. - 30. srpna 2020 (4 noci), Riccione (Itálie)  
b) Liga mistrů (senioři): 27. - 30. srpna 2020 (3 noci), Riccione (Itálie) 
c) EMF EUROCUP: 2. - 6. září 2020 (4 noci), Riccione (Itálie) 

 
5. Mistrovství světa a Evropy. 

a) ME 2020 mužů se bude konat v Košicích (Slovensko) od 7. do 14. 
listopadu 2020 („Steel Arena“ -  https://www.steelarena.sk/). 

b) MS 2020 U23 se bude konat v Kyjevě (Ukrajina) od 25. do 28. června 
2020. 

c) MS 2021 mužů a žen se bude konat v Kyjevě (Ukrajina) v červnu 
2021. 

 
6. Schválení termínových listin, rozlosování a dokumentů pro soutěžní 

ročník 2020.  
SR schválila předložené termínové listiny, rozlosování a příslušné 
dokumenty pro soutěžní ročník 2020 v rámci organizace základních 
(regionálních) soutěží AMF ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťují 
jednotlivé sportovní kluby (oblastní svazy). 
 
 
 
 
 

https://www.steelarena.sk/


  

 

 
7. Určení termínu konání VH AMF ČR. 

Zasedání VH AMF ČR se bude konat v neděli 19. 4. 2020 od 10:00 
v Pardubicích (přesné místo konání bude včas upřesněno). 
 

8. Vratka dotace Jihomoravskému kraji z roku 2016. 
SR vzala na vědomí rozhodnutí Jihomoravského kraje o odebrání dotace 
ve výši 350.000,- Kč z důvodu nesprávně oznámené změny termínu a 
účastníků turnaje Visegrádské čtyřky ve Znojmě (Jevišovice) v roce 
2016. SR, v souladu se strategií, rozhodla o zvýšení kontroly souladu 
žádostí, realizace a vyúčtování dotačních titulů AMF ČR. 
  

9. Představení nového složení realizačního týmu reprezentace ČR U23. 
SR schválila realizační tým reprezentace ČR U23 v tomto složení: 
Petr Brejla - generální manažer, vedoucí mužstva 
Miroslav Kaluža - hlavní trenér 
Jaroslav Pakosta - vedoucí týmu 
Pavel Blaha - asistent trenéra, kondiční trenér 
Petr Dům - technický vedoucí 
Jaroslav Kára - tiskový mluvčí 
 

10. Představení nového složení realizačního týmu reprezentace ČR 
mužů.  
SR schválila realizační tým reprezentace ČR mužů v tomto složení: 
Luděk Zelenka - generální manažer 
Radek Pokorný - sportovní manažer 
Stanislav Bejda - hlavní trenér 
David Musil - vedoucí týmu 
Jiří Novák - asistent trenéra 
Karel Kristen - asistent trenéra, masér 
Ondřej Najman - technický vedoucí 
Jaroslav Kára - tiskový mluvčí 

 
11. Určení termínu příštího zasedání SR. 

Zasedání SR se uskuteční v pondělí 16. 3. 2020 od 10:00 v Brně.  
  

12. Diskuze, závěr. 
 

Konec jednání: 18:30  

 

 
Přítomni za SR: Matěj Horn   Filip Juda  
 
 

René Pazdera  Pavel Majer 
 
 

Hosté:   Petr Brejla   Petr Míček 
 

 
Luděk Zelenka  David Musil 


