ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR
ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751
25. SRPNA 2020, PRAHA
Začátek jednání: 10:50
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. Výběrové řízení na marketingovou agenturu AMF ČR.
SR schválila spolupráci s marketingovou agenturou 2Score a pověřila
F. Judu podepsáním smlouvy dle schváleného návrhu.
4. EMF EURO CUP 2020.
SR vzala na vědomí informaci Výkonného výboru Evropské federace
malého fotbalu o zrušení turnaje z důvodu epidemiologické situace.
EMF EUROCUP se měla konat v termínu 2. - 6. 9. 2020 v italském
Riccione.
5. Rozhodnutí o konání ME mužů 2020.
SR vzala na vědomí informaci Výkonného výboru Evropské federace
malého fotbalu o přesunu ME mužů 2020 na rok 2021.
6. Návrh na rozdělení finančních příspěvků pro oblastní svazy AMF
ČR (dále jen „OS“) v roce 2021.
SR pověřila F. Judu vypracováním návrhu hodnotících kritérií
(bodového systému), na jehož základě se bude rozdělovat finanční,
ale i nefinanční podpora pro OS v roce 2021, a sice do 31. 10. 2020.
7. Volební řád AMF ČR.
SR pověřila P. Majera přípravou návrhu volebního řádu AMF ČR do
příštího zasedání SR.

8. Zápis ze zasedání Dozorčí a revizní komise AMF ČR (dále jen
„DaRK“) ze dne 8. 7. 2020.
SR vzala na vědomí zápis ze zasedání DaRK ze dne 8. 7. 2020 a
pověřila P. Majera:
- provést důkladnou revizi všech platných smluv a vyhodnotit jejich
účelnost a účelovost
- na základě této revize vypovědět / ukončit veškeré smlouvy, u
kterých již není tato účelnost a účelovost naplněna
- u všech nově uzavřených smluv uvádět následující prohlášení:
„Smlouva ……, byla uzavřena na základě rozhodnutí SR / VH ze
dne ……“
9. Návrh na změnu Stanov AMF ČR.
SR projednala návrh na změnu Stanov AMF ČR (rozšíření o Arena
Soccer), který bude předložen na nastávajícím zasedání valné
hromady AMF ČR.
10. Prověření AMF ČR jako oprávněného žadatele pro vyhlašované
vybrané dotační tituly.
SR pověřila F. Judu zadáním níže uvedených bodů u JUDr. Jana
Šťovíčka PhD. (KŠD Legal):
- zda AMF ČR splňuje statut národního sportovního svazu ve
vztahu k plánovaným výzvám NSA, když členy AMF ČR s právem
hlasujícím jsou i svazy, nikoliv jen kluby
- zda jsou Stanovy AMF ČR v souladu se zásadami vlády pro NNO,
vyhláškou a zákonem o podpoře sportu i tím, jak stát a NSA
vnímá statut národního sportovního svazu
- zda má AMF ČR a OS nahrány všechny potřebné dokumenty na
internetovém portálu www.justice.cz, rejstříku IS SPORT,
popřípadě i na svých internetových stránkách
- zda jsou dokumenty AMF ČR v sekci účetnictví na internetovém
portálu www.malyfotbal.cz obsahově správně ve vztahu
k zákonům ČR
- správné vyúčtování PHM v případě, kdy osoba má své vlastní
vozidlo a v případě, kdy osoba využívá vozidlo, jehož pronájem je
hrazen AMF ČR
- zjištění statutu „klub“ dle NSA, resp. jaká je jeho charakteristika
(vlastní IČ, apod.)
- zda AMF ČR plní body uvedené v rozhodnutí MŠMT, dotačních
programech „Reprezentace“ a „Organizace sportu“
- zda jsou AMF ČR a OS vedeny v souladu se zákonem 89/2012, §
214

11. Rozdělení bodů Strategického plánu AMF ČR 2020 - 2025.
SR schválila následující rozdělení bodů Strategického plánu AMF ČR
2020 - 2025 pro výjezdní zasedání v Českém Dubu 11. - 12. 9. 2020
jeho účastníkům tako:
F. Juda:
R. Pazdera:
A. Janeček:
J. Pinkava:
P. Brejla:
L. Zelenka:

rozvoj infrastruktury, podpora obchodu a marketingu
(pouze obchodní část)
personální zajištění organizace, rozvoj členské
základny
podpora a rozvoj oblastních svazů
podpora obchodu a marketingu (pouze marketingová
část)
rozvoj produktů AMF ČR (vyjma reprezentace mužů)
rozvoj produktů AMF ČR (pouze reprezentace mužů)

Doporučená podoba: excelový soubor obsahující název bodu, popis,
návrh začátku realizace, dobu realizace, odhad částky potřebné na
realizaci, návrh zodpovědné osoby (případně najmutí externí
osoby/společnosti).
Očekávaným výsledkem zasedání budou návrhy rozpočtu pro roky
2021, 2022 a 2023.
12. Vyplacení odměny týmu BKMK Topshoes.cz Brno za vítězství na
ČNP 2020 dle schváleného rozpočtu VH AMF ze dne 26. 7. 2020.
SR pověřila P. Majera vyplacením částky 20.000,- vítězi ČNP 2020
klubu BKMK Topshoes.cz Brno. Vzhledem ke zrušení evropských
pohárů neměl možnost finanční odměnu pro účast uplatnit.
13. Smlouva o narovnání mezi AMF ČR a Filipem Judou.
SR schválila smlouvu o narovnání mezi AMF ČR a Filipem Judou,
která byla následně podepsána.
14. Doplnění nutných údajů do obchodního rejstříku.
SR vzala na vědomí informaci P. Majera o stavu zápisů nutných
údajů v obchodním rejstříku a pověřila ho průběžnou kontrolou.
15. Žádost o změnu rozpočtu - Organizace sportu 2020 (svazy) a
Repre 2020.
SR pověřila P. Majera provedením změn rozpočtů obou žádostí a
podání na MŠMT do 11. 9. 2020.

16. Doporučený postup v souvislosti s aktuální situací ohledně
onemocnění COVID-19.
SR schválila pro soutěžní utkání Superligy malého fotbalu i OS
následující doporučení:
- prohlášení o bezinfekčnosti týmů podepsané vedoucími týmů před
každým utkáním (pro Superligu povinné, pro OS doporučeno)
- dodržování základních hygienických pravidel dle doporučení
Ministerstva zdravotnictví (mytí rukou, dodržování rozestupů,
omezení fyzických kontaktů, maximální využití roušek, apod.)
Uvedená doporučení mohou být dalšími rozhodnutími centrálních
orgánů i Krajských hygienických stanic upravena. V případě
nejasností je nutné kontaktovat příslušnou Krajskou hygienickou
stanici v místě konání utkání.
17. Informace ze zasedání představitelů Národní sportovní agentury
(dále jen „NSA“) s předsedy sportovních svazů ČR, konaného
dne 29. 7. 2020.
SR přijala informaci F. Judy ze zasedání představitelů NSA s
předsedy sportovních svazů ČR prostřednictvím přiloženého
dokumentu.
18. Určení termínu příštího zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční v úterý 6.
v Pardubicích.

10.

19. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 17:45
Přítomni za SR:

Hosté:

Matěj Horn

Filip Juda

René Pazdera

Pavel Majer

Petr Brejla
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