
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

22. SRPNA 2015, PRAHA 

 
1. Valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky (dále jen jako 

„VH“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí s tím, že body 

týkající se Ligy malého fotbalu přesunula s ohledem na povinnosti P. 

Brejly u reprezentace U21 na začátek jednání. 

(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

2. VH zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního 

sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky (dále jen jako „AMF 

ČR“). 

(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

3. Úkoly vyplývající ze zápisu ze zasedání VH z 25. 1. 2015 v Milovicích. 

 

a) Národní pohár AMF:  

VH schválila koncepci Národního poháru, zástupci oblastních svazů pošlou do 

30. 9. 2015 kandidátky na jeho pořádání na mail generálního sekretáře AMF. 

(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

b) Každý člen AMF je povinen umístit na svůj web:  

- logo AMF s nápisem „Jsme hrdým členem Asociace malého fotbalu ČR“ a 

odkazem na web 

- logo Nike (s odkazem na www.t4s.cz)  

- logo Sabe (s odkazem na www.sabe.cz) 

- směrnice pro nákup pohárů / sportovního vybavení 

 

 

http://www.t4s.cz/
http://www.sabe.cz/


 

 

Blansko: doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“  

Brno: doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Havlovice: doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Jihlava: chybí logo Nike + proklik, zveřejnit obě směrnice, doplnit „Jsme 

hrdým členem AMF ČR“ 

Kopřivnice: doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Litomyšl: chybí logo Nike i Sabe + prokliky, zveřejnit obě směrnice, doplnit 

„Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Milovice: chybí logo Nike + proklik, zveřejnit obě směrnice, doplnit „Jsme 

hrdým členem AMF ČR“ 

Most: chybí proklik na www.t4s.cz, doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Olomouc: chybí logo Nike i Sabe + prokliky, zveřejnit obě směrnice, doplnit 

„Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Ostrava: chybí zveřejnit obě směrnice, chybí proklik na www.t4s.cz, doplnit 

„Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

Pardubice: chybí proklik na stránky AMF, logo Nike i Sabe + prokliky, 

zveřejnit obě směrnice, doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“  

Praha - PSMF: chybí zveřejnit obě směrnice, doplnit „Jsme hrdým členem 

AMF ČR“ 

Příbram: musí doplnit všechno  

Velké Meziříčí: chybí proklik na weby www.t4s.cz a Sabe přes loga, zveřejnit 

obě směrnice, doplnit „Jsme hrdým členem AMF ČR“ 

 

Správní rada AMF (dále jen „SR“) vytvoří banner s logem AMF a textem: 

„Jsme hrdým členem Asociace malého fotbalu ČR“, který každý oblastní svaz 

následně umístí na své webové stránky. 

(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

c) Dokončit registraci do AMF, tzn. zaslat:  

1) přihlášku oblastního svazu do AMF  

2) aktuální stanovy organizace (i s ohledem na vstup do ČUS) 

3) zápis ze zasedání valné hromady, ze kterého vyplývá, kdo je statutárním 

zástupcem svazu  

Litomyšl: chybí zápis ze zasedání VH  
Pardubice: musí doplnit přihlášku a zápis 
Příbram: musí doplnit přihlášku a zápis 

 
d) Každý oblastní svaz zašle:  
upravenou přihlášku hráče a vzor registrační karty, které používá.  

 
Havlovice: musí doplnit upravenou přihlášku hráče (RK nemají) 
Litomyšl: musí doplnit upravenou přihlášku hráče (RK nemají) 
Most: musí doplnit upravenou přihlášku hráče (RK nemají) 
Pardubice: musí doplnit obojí  
Příbram: musí doplnit obojí  

http://www.t4s.cz/
http://www.t4s.cz/
http://www.t4s.cz/


 

 

e) Předsedové oblastních svazů zašlou R. Pazderovi informace o 

medializaci v rámci jejich regionu včetně kontaktů na kompetentní osoby 

v daných médiích. 

 

Nesplnily tyto oblastní svazy:   

Litomyšl, Milovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Příbram, Velké Meziříčí. 

 
f) Předsedové oblastních svazů zašlou R. Pazderovi konkrétní koncepty 

spolupráce s mládeží (dětská liga, turnaje, tréninky, družiny). 

 

4. Kontrolní audit hospodaření AMF za rok 2014. 

Revizní komise ve složení: Jiří Krejčí (Kopřivnice), Miroslav Švagr (Milovice), 

Vilém Řehák (Praha - PKFL) provedla za součinnosti SR zastoupené Matějem 

Hornem kontrolní audit hospodaření AMF za rok 2014. Výsledek auditu bude 

předložen do 30. 9. 2015 generálnímu sekretáři AMF, který jej následně 

rozešle všem předsedům členských oblastních svazů AMF. 

 

5. Liga malého fotbalu (dále jen „LMF“).  

 

a) Webové stránky: 

SR představila podobu webových stránek LMF: http://lmf.malyfotbal.cz. 

Předseda řídící komise LMF P. Brejla vyzval členy VH k dodání námětů a 

připomínek.  

 

b) Dokumenty: 

P. Brejla informoval VH o dokumentech, které byly vytvořeny k LMF a 

schváleny SR.  

 

c) Dotace oblastním svazům: 

SR informovala VH o návrhu smlouvy o zabezpečení sportovní činnosti a 

postupu jejího podepsání. 

 

d) Partneři a sponzoři LMF: 

SR informovala VH o partnerech a sponzorech LMF, včetně obsahu 

spolupráce s nimi. 

 

e) Komunikace s médii: 

P. Brejla informoval VH o spolupráci s J. Károu, který se bude starat o 

medializaci AMF a LMF.  

 

VH pověřila SR, aby vytvořila banner LMF, který bude umístěn na webu AMF 

a doporučila zástupcům oblastních svazů, které budou hrát LMF, umístit jej na 

svých webových stránkách.   

 

f) Termínová listina:  

P. Brejla přestavil finální podobu termínové listiny. 

 

http://lmf.malyfotbal.cz/


 

 

VH vzala na vědomí výše zmíněné informace k LMF. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

6. Podpora oblastních svazů, které nehrají LMF. 

VH schválila, že v případě zajištění dodatečných zdrojů použije AMF tyto 

zdroje, nebo jejich část, prioritně na podporu oblastních svazů, které nehrají 

LMF. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

7. Oblastní svazy - oslovení nových svazů, ukončení členství MK Kadaň, 

MK Klatovy a MK Praha - PKFL. 

SR informovala VH o způsobu oslovení nových svazů a o ukončení členství 

výše uvedených oblastních svazů. VH vzala na vědomí ukončení členství MK 

Kadaň, MK Klatovy a MK Praha - PKFL v AMF.  
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

8. Reprezentace ČR - závěrečná zpráva k MS 2015, ME 2015 (nominace, 

rozhodčích), volba trenéra U21, volba vedoucího národního týmu ČR. 

Reprezentační trenér Radek Pokorný informoval VH o systému nominací do 

národního týmu ČR a zhodnotil jeho vystoupení na MS v USA. F. Juda podal 

VH závěrečnou zprávu o MS v USA 2015.  

  

SR informovala VH o změně vedoucího národního týmu, kdy Antonína 

Schneidera nahradil Jakub Štefek. 

 

SR informovala VH o nominaci rozhodčích na ME 2015 v Chorvatsku a o 

volbě trenéra reprezentace U21, kterým se stal Stanislav Bejda. Pro přátelské 

utkání proti Slovensku povede český národní tým U21 Petr Brejla. 

 

VH vzala na vědomí všechny výše zmíněné informace týkající se 

reprezentace ČR. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 
9. Rozpočet AMF ČR pro rok 2015. 

VH schválila rozpočet AMF pro rok 2015. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

10. Stanovy AMF ČR (projednání stanov, pokud bude i zpětná vazba od ČOV 

- schvalování nových stanov AMF ČR). 

VH vzala na vědomí postup v projednávání stanov AMF. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

11. Medializace, marketing a sponzoring - zřízení agentury AMF ČR ve vazbě 

na nové stanovy. 

VH vzala na vědomí postup v přípravě agentury AMF, jejíž založení bude 

spojené se změnou stanov AMF. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 



 

 

12. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017. 

VH odsouhlasila pořadatelství ME 2017 v Brně a Praze. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

13. Diskuze. 

 

14. Závěr. 
 

 Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


