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Posláním sdružení je podporovat, rozvíjet, modernizovat a sledovat malý fotbal v ČR a 
přispívat k pozitivnímu sportovnímu rozvoji společnosti. 

 

Sdružení organizuje sportovní činnost oblastních svazů. 



 
Vážení členové, fanoušci a přátelé malého fotbalu,  
 
opět přichází čas shrnout nejvýznamnější věci, kterých se v uplynulém roce podařilo 
dosáhnout. Jedním z největších přínosů pro nastávající rozvoj malého fotbalu u nás byla 
zvýšená finanční podpora pro činnost AMF ČR. Tato podpora stabilizovala organizační 
strukturu Asociace a dala za vznik rozvoji dalších projektů s vidinou plošné podpory 
oblastních svazů malého fotbalu v ČR.  
 
Druhým velkým úspěchem je kvalifikace českého národního týmu, prostřednictvím 5. 
místa na ME 2013 v Řecku (postupovalo celkem 6 týmů z Evropy), na Mistrovství světa 
2015 do USA, kde si český národní tým zahraje základní skupinu přímo v Las Vegas. Dále 
se bude hrát například v San Diegu, Dallasu, Chicagu nebo Detroitu.  
 
AMF ČR prostřednictvím dvou svých členů - Javera Gusejnova a Michala Daniela začala 
rozvíjet Univerzitní ligu malého fotbalu ve městech, kde má AMF ČR své oblastní svazy, 
ale také v těch městech, kde prozatímně svazy malého fotbalu ještě nejsou. 
 
Celoroční pracovní náplní potom byla příprava zadání pro tvorbu informačního systému 
malého fotbalu, která by měla být propojena s ostatními zahraničními svazy malého 
fotbalu. Plošnou tvorbou tohoto systému, který by měl sloužit všem členům Světové 
federace malého fotbalu, se nyní zabývá oddělení IT Světové federace. Právě tento 
informační systém byl jednou ze dvou priorit, které byly Filipem Judou prezentovány v jeho 
volebním programu na post prezidenta Světové federace malého fotbalu. 
 
V dalším bodě je nutno uvést nárůst členské základny o téměř 5 000 členů, a to 
především díky registraci svazu malé kopané v Olomouci. V roce 2014 se počítá se 
začleněním malé kopané v Liberci a Karlových Varech do AMF ČR a stejně tak i jednoho 
pražského svazu, jehož přičlenění již schválila i pražská Hanspaulka. V jednání je také 
přičlenění jednoho sdružení ze severních Čech, konkrétně Mostu. Stejně tak je třeba uvést 
medializaci národního týmu na televizních stanicích, které zpravidla vysílají pouze sporty 
jako je hokej (NHL), basketbal (NBA) či fotbal (zejména anglická Premier League), tedy 
stanice NOVA Sport a FANDA, na kterých běžel dokument o národním týmu malého 
fotbalu na loňském Mistrovství Evropy 2013 v Řecku. 
 
Český národní tým končí i přes páté místo na posledním Mistrovství Evropy na vynikajícím 
2. místě žebříčku kvality týmů, který je kalkulován Evropskou federací malého fotbal, tzv. 
“ranking EMF”.  
 
V roce 2014 se na prvním místě plánuje zajištění finanční podpory pro oblastní svazy 
malého fotbalu, které jsou členy AMF ČR, sekretariát svazu, Mistrovství ČR, Pohár vítěz 
pohárů a národní tým, který čeká na podzim roku 2014 Mistrovství Evropy a hned z kraje 
roku 2015 i Mistrovství světa v USA, konkrétně na stadionu Orleans v Las Vegas, což je 
pro český malý fotbal největší akce na mezinárodním poli. Je potřeba najít také finanční 
podporu na rozvoj Univerzitní ligy ve vybraných městech ČR. 
 
Na druhém místě to je rozvoj členské základny malého fotbalu otevřením nových svazů ve 
vybraných městech či zastřešením těch stávajících. Do celé této kapitoly spadá i rozvoj 
juniorských soutěží, tak jak se to letos i díky finanční podpoře AMF ČR podařilo zrealizovat 
např. v Havlovickém svazu malé kopané. 
 
Na třetím místě je plán zvýšené medializace malého fotbalu. 



 
Rok 2014 by měl být také pokračováním příprav pro zřízení celostátní soutěže malého 
fotbalu a informačního systému. 
 
Správní rada AMF ČR funguje nadále ve složení: Matěj Horn, René Pazdera, Jan Mráka a 
Pavel Majer. Realizační tým národního mužstva malého fotbalu - trenér Radek Pokorný, 
asistent trenéra Stanislav Bejda, generální manažer Luděk Zelenka, vedoucí týmu Antonín 
Schneider a trenér brankářů Pavel Rosenbach.  
 
 
 
Dr. Filip Juda 
President AMF ČR 
 

28.1.2014



Ekonomické údaje k 31.12.2013 

 

Výnosy   3 094 tis. Kč 

Náklady   2 946 tis. Kč 

Výsledek hospodaření    151 tis. Kč 

 

V roce 2013 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst, obcí a právnických a 
fyzických osob: 

 

Poskytovatel Částka Komentář 

Fotbalová asociace ČR 200 000 Kč dar 

MŠMT ČR 1 643 500 Kč dotace 

Celkem 1 843 500 Kč  

 

Výnosy z reklamních služeb 
 
1 175 tis. Kč 


