
  

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

3. DUBNA 2019, PRAHA 

 
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. Kontinentální turnaj v Tunisku.  
SR gratuluje národnímu týmu ČR mužů k vítězství v turnaji a děkuje za 
vzornou reprezentaci.  
 

4. Podání žádosti o dotaci z EU. 
F. Juda informoval SR o vypracování žádosti o dotaci z projektu EU - 
ERASMUS+ ve spolupráci se Slovenským svazem malého fotbalu a 
dalšími pěti národními svazy malého fotbalu s názvem: „Footballgrade“ - 
sociální začlenění a boj proti násilí, rasismu a diskriminaci. Žádost bude 
podána 4. 4. 2019.  

   
5. Objednávka z T4F na rok 2019 pro národní tým mužů. 

SR schválila objednávku z T4F na rok 2019 pro národní tým mužů, která 
bude odebrána z budgetu roku 2019.   
 

6. Nominace národního týmu mužů na turnaj v Galantě (Slovensko). 
SR schválila nominací národního týmu mužů na turnaj v Galantě 
(Slovensko), který se koná v termínu 8. 5. 2019. 
 

7. Místo a termín konání Českého národního poháru 2019 (dále jen 
„ČNP“). 
SR stanovila termín konání ČNP na 13. 7. 2019, místem konání bude 
Praha (OS Praha - PKFL), nebo Boskovice (OS Blansko).  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
8. Pravidla pro účast na ČNP. 

SR rozhodla, že právo zúčastnit se ČNP má vždy vítěz nejvyšší ligy 
mužů a vítěz ligového poháru. V případě, že OS organizuje dvě sezóny 
za kalendářní rok, mají právo účasti na ČNP vítězové obou sezón. 
Maximálně se tedy mohou, za jeden OS, zúčastnit ČNP tři týmy. 
 

9. Zřízení přístupu na účet AMF ČR a Agentury AMF pro náhled na 
transakce pro Z. Burýška. 
SR schválila zřízení přístupu na účet AMF ČR a Agentury AMF pro 
náhled na transakce pro Z. Burýška.  
 

10. Semináře rozhodčích AMF ČR. 
SR schválila P. Brejlou představený záměr systému školení rozhodčích 
v rámci AMF ČR a pověřilo ho ve spolupráci s J. Pakostou k vytvoření 
projektu a jeho rozpočtu. 
 

11. Rozpočet na rok 2019. 
SR připravila a schválila rozpočet na rok 2019. R. Pazdera jej nejpozději 
8. 4. 2019 rozešle zástupcům OS. 
 

12. Určení příštího termínu zasedání SR. 
Zasedání SR se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 10:00 v Brně. R. 
Pazdera pozve Z. Burýška.  

 
13. Diskuze, závěr. 

 

Konec jednání: 19:45  

 

 
Přítomni za SR: Matěj Horn    Filip Juda  
 
 

Pavel Majer    René Pazdera 
 
 
Aleš Janeček 
 
 

Hosté:   Petr Brejla    Luděk Zelenka 
   

 


