
  

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

16. LISTOPADU 2020, ČESKÝ DUB 

 
Začátek jednání: 12:00 

 
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. Zavedení EET pro spolky. 

P. Majer informoval SR o odložení zavedení EET pro spolky do konce 
roku 2022.  
 

4. Mobilní aplikace pro malý fotbal. 
SR přijala informaci J. Pinkavy o postupu výběrového řízení pro 
tvorbu mobilní aplikace. Výsledek bude představen do 31. 1. 2021.  
 

5. Návrh na rozdělení finančních příspěvků pro oblastní svazy AMF 
ČR (dále jen „OS“) v roce 2021. 
SR vzala na vědomí návrh hodnotících kritérií (bodového systému) F. 
Judy o rozdělování finanční i nefinanční podpory pro OS od roku 
2022 (2023). V roce 2021 bude návrh rozdělení vypracován jako 
součást rozpočtu (tabulka) pouze s přihlédnutím k uvedenému 
návrhu. Základní kritéria hodnocení: rozvoj členské základny, 
propagace, plnění povinností vůči AMF ČR. 
  

6. Volební řád AMF ČR. 
SR schválila návrh volebního řádu AMF ČR.  
 

7. Povinnosti vyplývající ze zápisu ze zasedání Dozorčí a revizní 
komise AMF ČR (dále jen „DaRK“) ze dne 8. 7. 2020.  
SR vzala na vědomí přehled P. Majera o revizi všech platných i 
ukončených smluv a pověřila jej předložením těchto podkladů DaRK.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
8. Návrh programu VH a rozpočtu Světové federace malého fotbalu 

(dále jen „WMF“) pro rok 2021. 
SR vzala na vědomí návrh programu a rozpočtu WMF pro rok 2021.  
 

9. Dodatek ke smlouvě s Top4sport. 
SR pověřila F. Judu návrhem dodatku k aktuální smlouvě s Top4sport 
a představením na nadcházející SR.   
 

10. Výběrové řízení na metodika mládeže malého fotbalu. 
SR pověřila F. Judu svoláním schůzky s vybraným uchazečem a 
zástupci AMF ČR, PSMF a BSMK s cílem upřesnění rozsahu 
spolupráce pro jednotlivé subjekty a příp. uzavření smlouvy. 
 

11. Výstup z online zasedání Grémia Superligy malého fotbalu ze 
dne 5. 11. 2020. 
SR vzala na vědomí výstup z online zasedání Grémia Superligy 
malého fotbalu ze dne 5. 11. 2020 ke způsobu dohrání soutěžního 
ročníku 2020/2021. 
 

12. Určení termínu a místa konání Superfinále malého fotbalu 2021. 
SR určuje termín Superfinále malého fotbalu na sobotu 26. 6. 2021 
s místem konání v Brně za Lužánkami. 
 

13. Schválení soutěžních kategorií pro Superfinále malého fotbalu 
2021. 
SR schvaluje soutěžní kategorie pro Superfinále malého fotbalu 2021: 
mladší žáci, starší žáci, U23 (Superliga), ženy, muži (Superliga), 
firmy, veteráni (35+). P. Brejla ustanoví věkové rozmezí kategorií 
mladších a starších žáků do příštího zasedání SR. 

 

14. Studie stadionu malého fotbalu v Brně. 

SR vzala na vědomí studii stadionu malého fotbalu v Brně společně s 

obsahem budovy zázemí. 

 

15. Spolupráce se společností Elasticle. 

SR schválila spolupráci se společností Elasticle ohledně webdesignu 

malyfotbal.cz a pověřila J. Pinkavu přípravou smlouvy a objednáním 

prací za navržených podmínek.  

 

16. Strategický plán AMF ČR 2020 - 2025.  
SR projednala veškeré body ke strategickému plánu AMF ČR 2020 - 
2025. Finální schválení SR proběhne na nastávajícím zasedání SR. 
Prezentace detailního plnění strategického plánu proběhne na 
nastávajícím zasedání VH. 
 

 

 

 

 

 



  

 

17. Určení termínu příštího zasedání SR. 

Zasedání SR se uskuteční v úterý 8. 12. 2020 od 10:30 v Praze.  

 

18. Diskuze, závěr. 

 

Konec jednání: 17. 11. 2020 16:30  

 

 
Přítomni za SR: Matěj Horn  Filip Juda 
 
 

René Pazdera Pavel Majer 
 
 
Aleš Janeček 
 
 

Hosté:   Petr Brejla  Luděk Zelenka 
 
 
   Jan Pinkava  Zdeněk Radosta   


