
  

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

 

21. ČERVENCE 2019, PARDUBICE 

 
Čas zahájení: 11:00 

 
Z celkového počtu 16 řádných členů přítomno 12 řádných členů, tj. 

12 delegátů s hlasem rozhodujícím a 1 delegát 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 Aleše Janečka. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2. Schválení programu VH. 

VH schválila program zasedání VH. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3. Přijetí oblastního svazu Ostrava (MAFOOS) za člena AMF ČR. 

VH rozhodla o přijetí oblastního svazu Ostrava (MAFOOS) za člena AMF 

ČR. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

4. Projednání stavu kontroly Dozorčí a revizní komise (dále jen 

„DaRK“).  

VH vzala na vědomí zprávu DaRK za roky 2017, 2018. 

VH schválila zprávu DaRK za roky 2017, 2018. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

VH pověřila SR rozhodnutím v rámci svých pravidelných zasedání o 

veškerých zápočtech pohledávek a závazků.  

(11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

 

 

 



  

 

 

5. Schválení účetní závěrky 2018. 

VH schválila účetní závěrku za rok 2018. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

6. Projednání situace na MŠMT ve vztahu k programu „MŮJ KLUB“. 

Představení nezbytných bodů, které musí AMF ČR, včetně členských 

organizací, naplnit.  

VH vzala na vědomí informaci o situaci ve vztahu k dotačnímu programu 

„MŮJ KLUB“. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

7. Finanční podpora oblastním svazům 

VH vzala na vědomí informaci J. Kociána o požadavku finanční podpory 

oblastních svazů. VH pověřila SR dokončením strategie pro roky 2020 - 

2023 do 31. 12. 2019 a jejím předložením na následující VH. 

(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

8. Stanovení termínu příštího zasedání VH.  
VH schválila termín příštího zasedání VH, které se bude konat v dubnu 
2020 v Pardubicích.   
(13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

9. Diskuze.  

VH vzala na vědomí zájem PKFL a MAFOOS o vstup do Superligy 
malého fotbalu od sezóny 2020/2021. 
Herní systém v závislosti na počtu účastníků Superligy bude řešit 
Strategie malého fotbalu pro roky 2020 - 2023. 
 

10. Závěr. 

 

Čas ukončení: 12:35 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 



  

 



  

 

 


