
  

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

26. ČERVENCE 2020, PARDUBICE 

 
Čas zahájení: 11:15 

 

Z celkového počtu 16 řádných členů přítomno 13 řádných členů, tj. 

13 delegátů s hlasem rozhodujícím a 2 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 Filipa Judu. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

VH zvolila zapisovatelem VH Reného Pazderu. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2. Schválení programu VH. 

VH schválila program zasedání VH. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3. Schválení všech bodů ze zasedání VH, které se konalo dne 19. 4. 

2020 formou telekonference. 

VH schválila všechny body ze zasedání VH, které se konalo dne 19. 4. 

2020 formou telekonference.  

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

4. Vyloučení oblastních svazů (dále jen „OS“) Velké Meziříčí a Ostrava 

(OSMAKO) z Asociace malého fotbalu ČR (dále jen „AMF ČR“). 

VH schválila vyloučení OS Velké Meziříčí a Ostrava (OSMAKO) z AMF 

ČR. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. Zápisy ze zasedání Dozorčí a revizní komise AMF ČR (dále jen 

„DaRK“). 

VH schválila zápisy ze zasedání DaRK ze dne 15. 4. 2020, 22. 4. 2020 a 

8. 7. 2020.  

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

6. Rozpočet AMF ČR na rok 2020. 

VH schválila aktualizovanou podobu rozpočtu AMF ČR na rok 2020.  

(14 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 

 

7. Memorandum mezi AMF ČR a FAČR.  

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o Memorandu mezi AMF ČR a 

FAČR. 

(13 pro, 2 proti, 0 se zdržel) 

 

8. Strategie AMF ČR na období 2020 - 2025.  

VH schválila strategický plán AMF ČR na období 2020 - 2025. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

9. Potřeby OS AMF ČR. 

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o potřebách OS a pověřila 

Správní radu AMF ČR (dále jen „SR“) řešením daných problematik 

v rámci strategického plánu na období 2020 - 2025. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

10. Doplnění nutných údajů ve spolkovém rejstříku a Rejstříku 

sportovců. 

VH vzala na vědomí informace P. Majera o doplnění nutných údajů ve 

spolkovém rejstříku. P. Majer rozešle zástupcům OS dokument 

s chybějícími údaji a vyzve každý OS k doplnění. 

 

VH vzala dále na vědomí informace P. Majera o Rejstříku sportovců 

MŠMT/NSA a pověřila ho doplněním trenérů do tohoto rejstříku.  

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

11. Schválení účetní závěrky AMF ČR za rok 2019. 

VH schválila účetní závěrku AMF ČR za rok 2019. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12. Schválení členských příspěvků na rok 2020. 

VH schválila členské příspěvky na rok 2020 ve výši 100 Kč na člena. 

(13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

 

13. Daňové přiznání AMF ČR za rok 2019. 

VH schválila daňové přiznání AMF ČR za rok 2019. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

14. Pověření statutárního zástupce F. Judy realizací valné hromady 

Agentury AMF s body:  

- schválení účetní závěrky 

- odvolání jednatele Matěje Horna 

- změna sídla na Roháčova 145/14, Praha 3 

VH pověřila F. Judu realizací valné hromady Agentury AMF s výše 

uvedenými body. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

15. Český národní pohár 2020. 

VH vzala na vědomí informaci P. Brejly o Českém národním poháru 

2020 a jeho zhodnocení. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16. Spolupráce se společnostmi 11teamsports (Nike) a Sabe. 

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o spolupráci se společnostmi 

11teamsports (Nike) a Sabe. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

17. Marketing AMF ČR. 

VH vzala na vědomí informaci J. Pinkavy o postupu prací v oblasti 

marketingu AMF ČR - výběru marketingové agentury 2Score s.r.o. a 

podpisu smlouvy. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

18. Informační systém pro AMF ČR. 

VH vzala na vědomí informaci J. Pinkavy o postupu prací v oblasti IT 

AMF ČR - tvorbě webových stránek AMF ČR, Superligy a OS, do 

budoucna také mobilní aplikace. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

19. Rozvoj infrastruktury sportovišť OS a Superligy. 

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o rozvoji infrastruktury sportovišť 

OS a Superligy. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

20. Rozvoj produktů malého fotbalu - Arena soccer (Stanovy AMF ČR). 

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o sportovním produktu „Arena 

soccer“ a pověřila R. Pazderu rozesláním upravené podoby Stanov AMF 

ČR zástupcům OS. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

21. Přijetí nových členů do AMF ČR - Karlovarský malý fotbal z.s. 

VH přijala Karlovarský malý fotbal z.s. do AMF ČR. 

(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

22. Informace o zahraničních soutěžích malého fotbalu. 

VH vzala na vědomí informaci F. Judy o zahraničních soutěžích malého 

fotbalu v roce 2020:  

- EMF EURO CUP se bude konat v termínu 2. - 6. 9. 2020 v Itálii 

(Riccione) 

- MS U23 a MS žen se bude konat v červnu 2021 na Ukrajině (Kyjev) 

- ME mužů se bude konat v roce 2021 na Slovensku (Košice) 

- MS mužů se bude konat v červnu 2022 na Ukrajině (Kyjev). 

(16 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

23. Stanovení termínu příštího zasedání VH.  

VH stanovila termín příštího zasedání VH na sobotu 30. ledna 2021 

(místo konání bude včas určeno - střed ČR). 

(9 pro, 6 proti, 1 se zdržel) 

 

24. Diskuze.  

 

25. Závěr. 

 

Čas ukončení: 16:00 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 

 
 

 


