
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

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

 

5. ČERVNA 2016, MOST 

 
Čas zahájení: 10:18 

 

Z celkového počtu 14 řádných členů přítomno 9 řádných členů, tj. 9 

delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 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. 

(12 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

VH zvolila zapisovatelem VH Reného Pazderu.  

(12 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

2. Schválení programu VH. 

VH po doplnění bodu 3. „Zpráva Dozorčí a revizní komise AMF ČR“ a bodu 

11. „Stanovení termínu příštího zasedání VH“ schválila program jednání. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

   

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

VH přijala zprávu DaRK, která je přílohou tohoto zápisu z jednání VH. VH 

schválila uvedenou zprávu a účetní závěrku za rok 2015. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 



 

 

4. Rozpočet Asociace malého fotbalu ČR (dále jen „AMF ČR“) pro rok 2016, 

rozdělení dotací oblastním svazům. 

VH schválila rozpočet AMF ČR na rok 2016 včetně výdajových rámců 

jednotlivých kapitol s důrazem na transparentní ekonomické vyhodnocování 

jednotlivých výdajů dle závěrečné zprávy DaRK. Zároveň VH schválila 

metodiku rozdělení finančních prostředků oblastním svazům a rozdělení 

prostředků z Programu IV MŠMT. VH pověřila SR realizací kroků vyplývajících 

z rozpočtu.   

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

5. Agentura AMF - smlouva o poskytnutí a převodu marketingových a 

vysílacích práv. 

VH schválila podobu smlouvy o poskytnutí převodu marketingových a 

vysílacích práv, jejíž návrh je přílohou tohoto zápisu z VH a pověřila 

statutárního zástupce AMF ČR jejím uzavřením. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

6. Volební řád AMF ČR. 

VH schválila volební řád AMF ČR, který je přílohou tohoto zápisu z VH. 
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

7. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017. 

VH přijala zprávu F. Judy o stavu příprav Mistrovství Evropy v Brně a Praze 

2017. 
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

8. Mistrovství Evropy U21 v roce 2016. 

VH přijala zprávu F. Judy o stavu příprav Mistrovství Evropy U21 v roce 2016. 
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 
9. Český národní pohár v malém fotbalu. 

VH přijala zprávu J. Kociána o stavu příprav Českého národního poháru 

v malém fotbalu a rozhodla o klíči k postupu na turnaj. Každý svaz má právo 

přihlásit pouze jednoho účastníka nejvyšší ligy daného svazu podle pořadí v 

tabulce a jednoho účastníka ligového poháru podle pořadí v soutěži. Počet 

týmů je omezen podle tabulky, která je přílohou tohoto zápisu.  
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

10. DRFG Superliga malého fotbalu. 

VH přijala zprávu P. Brejly o vyhodnocení probíhajícího ročníku  DRFG 

Superligy malého fotbalu a stavu příprav nového ročníku. 
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

 



 

 

11. Stanovení termínu příštího zasedání VH. 

Termín příštího zasedání VH byl stanoven na 25. 6. 2017 od 10:00 na 

Blanensku. Místo konání bude upřesněno. 

(12 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 

 

12. Diskuze.  

 

13. Závěr. 
 

Čas ukončení: 16:24 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

Přílohy:  

a) zpráva Dozorčí a revizní komise AMF ČR 

b) smlouva o poskytnutí a převodu marketingových a vysílacích práv 

c) volební řád AMF ČR 

d) tabulka s klíčem pro postup na Český národní pohár v malém fotbalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


