
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

Roháčova 14, 130 00 Praha 3, IČ: 269 95 751 

 

6. SRPNA 2017, BÝKOVICE (BLANENSKO) 

 
Čas zahájení: 10:13 

 
Z celkového počtu 14 řádných členů přítomno 12 řádných členů, tj. 12 

delegátů s hlasem rozhodujícím a 3 delegáti za Správní radu. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

1. Zvolení předsedajícího a zapisovatele Valné hromady Asociace malého 

fotbalu ČR (dále jen „VH“). 

VH zvolila předsedajícím VH Matěje Horna. 

(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

VH zvolila zapisovatelem VH Reného Pazderu. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2. Schválení programu VH. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3. Přijetí nových členských oblastních svazů - Kolín, Plzeň, PKFL. 

VH schválila přijetí Kolínského svazu malého fotbalu, z.s. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

VH schválila přijetí Plzeňského svazu malého fotbalu, z.s. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

VH schválila přijetí PKFL, o.s. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 



 

 

4. Vystoupení oblastního svazu Milovice z Asociace malého fotbalu ČR 

(dále jen „AMF ČR“). 

VH vzala na vědomí vystoupení MLMF.cz, o.s. z AMF ČR. 

 

5. Prezentace společnosti Maxi - Tip. 

VH vzala na vědomí prezentaci společnosti Maxi - Tip. 

 

6. Představení a volba člena Správní rady (dále jen „SR“) místo 

odstupujícího Jana Mráky. 

VH děkuje Janu Mrákovi za dosavadní činnosti ve SR. VH zvolila členem SR 

Aleše Janečka. 

(14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi) 

 

7. Zpráva Dozorčí a revizní komise AMF ČR (dále jen „DaRK“) a schválení 

účetní závěrky 2016. 

VH schválila zprávu DaRK za rok 2016. 

(18 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

VH schválila účetní závěrku za rok 2016. 

(18 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

8. Vyúčtování rozpočtu AMF ČR za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. 

VH schválila vyúčtování rozpočtu za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. 

(17 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

9. Stanovení výše členských příspěvků za rok 2017. 

VH schválila výši členských příspěvků za rok 2017. 

(16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

 

10. Hodnocení Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017. 

VH vzala na vědomí hodnocení Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017 a 

poděkovala organizačnímu týmu i reprezentantům a realizačnímu týmu za 

dosažený úspěch.  

 
11. Český národní pohár v malém fotbalu 2016 a 2017. 

VH vzala na vědomí hodnocení Českého národního poháru v malém fotbalu 

2016 a 2017. 

 

12. Hodnocení a další rozvoj Superligy malého fotbalu. 

VH vzala na vědomí hodnocení a informace o dalším rozvoji Superligy malého 

fotbalu. 

 

13. Webové stránky pro AMF ČR a Superligu malého fotbalu. 

VH vzala na vědomí informace o postupu prací na webových stránkách AMF 

ČR a Superligy malého fotbalu. 



 

 

14. Strategie AMF ČR na období 2018 - 2021. 

VH vzala na vědomí informace o postupu prací na strategii AMF ČR na 

období 2018 - 2021. 

 

15. Spolupráce s projektem SportVideos365. 

VH vzala na vědomí informace o spolupráci se společností SportVideos365. 

 

16. Členství Asociace malého fotbalu ČR, z.s. ve Světové federaci malého 

fotbalu (World Minifootball Federation, z.s.). 

Valná hromada Asociace malého fotbalu ČR, z.s. odsouhlasila členství 

v organizaci World Minifootball Federation, z.s., IČ: 751 28 110 se sídlem: 

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Česká republika.  

(16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

 

17. Stanovení termínu příštího zasedání VH.  

Příští zasedání VH se bude konat v Jihlavě ve druhém čtvrtletí roku 2018 

(přesný termín konání bude včas upřesněn).  

(14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi) 

 

18. Diskuze.  

 

19. Závěr. 

 

Čas ukončení: 16:28 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

Přílohy:  

a) zpráva Dozorčí a revizní komise AMF ČR za rok 2016 

b) rozpočet na rok 2017 

c) tabulka s výpočtem členských příspěvků na rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 

 


