
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

30. LEDNA 2016, OLOMOUC 

 
Čas zahájení: 10:00 

 

Z celkového počtu 14 členů přítomno 11 členů s hlasem rozhodujícím. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

1. Zvolení předsedajícího a zapisovatele Valné hromady Asociace malého 

fotbalu ČR (dále jen „VH“). 

VH zvolila předsedajícím VH Matěje Horna. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

VH zvolila zapisovatelem VH Reného Pazderu, generálního sekretáře 

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

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2. Schválení programu VH. 

VH schválila program jednání. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3. Schválení nové podoby stanov AMF ČR. 

VH schválila novou podobu stanov AMF ČR. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

4. Volba orgánů AMF ČR. 

VH rozhodla, že volby orgánů AMF ČR proběhnou aklamací. 

(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 



 

 

Nominace na prezidenta AMF ČR: Filip Juda 

VH zvolila prezidentem AMF ČR Filipa Judu.  

(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)  

Delegát MK Brno Filip Juda se zdržel hlasování. 

 

Nominace na viceprezidenta AMF ČR: Matěj Horn, René Pazdera 

VH zvolila viceprezidentem AMF ČR Matěje Horna.   

Matěj Horn - (8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi) 

René Pazdera - (2 pro, 0 proti, 9 se zdrželo) 

 

Nominace do Správní rady AMF ČR (dále jen „SR“): René Pazdera, Jan 

Mráka, Pavel Majer, Petr Brejla  

VH zvolila SR ve složení: René Pazdera, Jan Mráka, Pavel Majer  

René Pazdera -  (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel)   

Jan Mráka -  (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

Pavel Majer - (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

Petr Brejla - odmítl nominaci 

 

Nominace do Dozorčí a Revizní komise AMF ČR (dále jen „DaRK“): 

Zdeněk Dolníček, Petr Brejla, Aleš Janeček 

VH zvolila DaRK ve složení: Zdeněk Dolníček, Petr Brejla, Aleš Janeček 

 Zdeněk Dolníček - (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

Petr Brejla - (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)   

Aleš Janeček - (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel)   

 

5. Agentura AMF - společenská smlouva. 

VH navrhuje založení servisní agentury dle přiloženého návrhu společenské 

smlouvy, jejímž předmětem fungování bude zastupování marketingových a 

obchodních zájmů AMF ČR.  

 

VH schválila založení Agentury AMF.   

(9 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 

   

6. Hodnocení reprezentace ČR za rok 2015 a způsob nominace hráčů do 

národního týmu. 

L. Zelenka zhodnotil činnost reprezentace ČR za rok 2015 a informoval o 

způsobu nominací hráčů do národního týmu, kdy zástupce vedení 

reprezentace musí nejprve kontaktovat předsedu oblastního svazu, příp. jím 

pověřenou osobu, která následně konkrétnímu hráči oznámí, že bude 

kontaktován ohledně nominace do národního týmu.   

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

7. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017. 

SR informovala VH o přípravách Mistrovství Evropy v roce 2017.  

 



 

 

8. Mistrovství Evropy U21 v roce 2016. 

SR informovala VH o přípravách Mistrovství Evropy U21 v roce 2016.  

 

 VH vzala na vědomí body 7 a 8. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 
9. Úkoly vyplývající ze zápisu ze zasedání VH z 22. 8. 2015 v Praze: 

 
Kontrolní audit hospodaření AMF ČR za rok 2014. 

Jiří Krejčí (Kopřivnice) předloží výsledek auditu za rok 2014 do 14. 2. 2016 

generálnímu sekretáři AMF ČR, který jej následně rozešle všem předsedům 

členských oblastních svazů AMF ČR. 

 
10. Český národní pohár v malém fotbale (dále jen „ČNP“). 

ČNP se bude konat v Havlovicích v termínu 9. - 10. 7. 2016. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

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

P. Brejla zhodnotil podzimní část LMF, informoval VH o zasedání grémia LMF, 

školení rozhodčích a možném rozšíření počtu účastníků. 

VH vzala tento bod na vědomí.  

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

12. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2016. 

VH stanovila výši členských příspěvků na rok 2016 ve stejném výpočtu jako 

na rok 2015. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

13. Maxi Tip - zhodnocení spolupráce s oblastními svazy.  

Zástupci oblastních svazů, které již pořádaly závěrečné vyhlášení sezóny, 

kladně zhodnotili spolupráci se společností Maxi Tip.   

VH vzala tento bod na vědomí.  

(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
 

14. Návod na podání dokumentů k soudu v souvislosti se změnou stanov. 

R. Pazdera zaslal zástupcům oblastních svazů metodickou pomoc se změnou 

stanov a podáním potřebných dokumentů na soud. 

VH vzala tento bod na vědomí.  

(11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

15. Stanovení termínu příštího zasedání VH. 

Termín příštího zasedání VH byl stanoven na 5. 6. 2016 od 10:00 v Mostě. 

Místo konání bude upřesněno. 

(9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 
 



 

 

16. Diskuze. 

Jiří Krejčí (Kopřivnice) žádá SR o zahrnutí dotací pro oblastní svazy, které 

nehrají LMF do rozpočtu AMF ČR na rok 2016.  

 

17. Závěr. 

 

Čas ukončení: 16:15 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


