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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR 

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

19. ŘÍJNA 2021, PRAHA 
 

Začátek jednání: 10:58 
 

1. Správní rada Asociace malého fotbalu ČR, z.s. (dále jen jako 
„SR“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí. 

 
2. SR zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, 

generálního sekretáře Asociace malého fotbalu ČR, z.s. (dále 
jen jako „AMF ČR“). 
 

3. Koncept obchodní strategie malého fotbalu. 
SR vzala na vědomí zprávu J. Pinkavy o setkání obchodních 
zástupců a jejich školení v Brně dne 30. 9. 2021. Finální výběr 
kandidátů na pozici obchodního zástupce proběhne do 31. 10. 
2021. 

 

4. Představení prezentace soutěží OS Karlovy Vary. 
SR vzala na vědomí prezentaci A. Paura k aktuální podobě soutěží 
v OS Karlovy Vary. 

  

5. Trenérské licence - akreditace pro AMF ČR. 
SR vzala na vědomí informace P. Brejly o zpracování procesu 
možnosti získání trenérské akreditace pro AMF ČR za účelem 
vydávání potvrzení o absolvování trenérského kurzu pro malý 
fotbal a pověřila ho přípravou návrhu strategie pro realizaci školení 
trenérů do příštího zasedání SR. 
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6. Rozdělení dodatečné odměny za ČNP 2021. 

SR dne 22. 9. 2021 per rollam schválila vyplacení dodatečné 
odměny pro vítěze ČNP 2021 TFT Pardubice ve výši 30.000,- a pro 
poraženého finalistu BKMK Topshoes.cz Brno ve výši 20.000,-. 
Finance slouží na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 
obou týmů v EMF Lize mistrů 2021. 
 

7. Návrh na úpravu přihlášky člena do AMF ČR. 
SR vzala na vědomí připomínku OS Blanensko k přihlášce člena 
do AMF ČR. Dokument přihlášky člena AMF ČR je v rozsahu i 
obsahu pouze doporučením ze strany AMF ČR a OS má právo si 
jej libovolně upravit se zachováním povinných údajů. Např. se 
jedná o změnu názvu „oblastní svaz“ na „sportovní klub“, nebo 
změnu pojmu „národnost“ na „státní příslušnost“. 
 

8. Oficiální překlad nového znění přihlášky člena do AMF ČR a 
GDPR do anglického jazyka. 
SR pověřila R. Pazderu zadáním překladu nového znění přihlášky 
člena do AMF ČR a GDPR do anglického jazyka a jejich 
následným rozesláním OS. 
 

9. Nations games 2021. 
SR schválila účast reprezentačního týmu mužů na Nations games 
2021, které proběhnou v termínu 30. - 31. 10. 2021 v Maďarsku 
(Budapešť). 
 

10. Termín konání ME mužů v roce 2022 na Slovensku (Košice). 
SR vzala na vědomí informaci od EMF o novém termínu konání 
ME mužů, které je na programu od 4. do 11. 6. 2022 v Košicích.  
 

11. Prodej domény www.lmf.cz. 
SR schválila prodej domény www.lmf.cz společnosti DDeM, s.r.o. 
za částku 10.000,-. 
 
 

http://www.malyfotbal.cz/
http://www.lmf.cz/


 

 

 

Asociace malého fotbalu ČR, z.s. 

Roháčova 14, 130 00 Praha 3 

Česká republika 

IČ.: 269 95 751 

www.malyfotbal.cz 

 
12. NSA - změna v programu Můj klub. 

SR vzala na vědomí výzvu NSA v programu Můj klub (změna 
věkové hranice z 23 na 20 let) a pověřila M. Horna a J. Pinkavu 
jednáním se zástupci NSA o podmínkách práce s mládeží do 23 
let. SR vzala na vědomí zprávu P. Brejly o ekonomickém dopadu 
změny strategie ze strany NSA a odsouhlasila pokračování ve 
strategii práce s mládeží s větším důrazem na věkové kategorie 
U20 (středoškolské ligy). 
 

13. Struktura soutěží AMF ČR pro soutěžní ročník 2021/2022. 
SR schválila strukturu soutěží AMF ČR pro soutěžní ročník 
2021/2022 a pověřila R. Pazderu jejím rozesláním zástupcům OS. 
  

14. Schválení nové smlouvy o spolupráci s 2Score. 
SR schválila návrh smlouvy o spolupráci mezi Agenturou AMF a 
2Score a pověřila F. Judu jejím podpisem. 
 

15. Akceptace konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace  
z programu NSA: „Podpora činnosti sportovních trenérů a 
fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021“. 
SR vzala na vědomí představení realizace projektu a jejího 
rozpočtu F. Judou a rozhodla o nepřijetí dotace z důvodu obtížné 
realizovatelnosti v čase a zhoršující se epidemiologické situace v 
ČR.  
  

16. Určení termínu příštího zasedání SR. 
Příští zasedání SR se bude konat v úterý 7. 12. 2021 od 11:00 
v Praze.    

 
17. Diskuze, závěr. 

 
Konec jednání: 17:32 
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Přítomni za SR: Matěj Horn  Pavel Majer  
 
 

Petr Brejla   Filip Juda 
 
 
Aleš Janeček 
 
 

Hosté:    René Pazdera  Jan Pinkava 
 
 
    Antonín Paur - OS Karlovy Vary 
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