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SYSTÉM A KONCEPCE PÉČE O TALENTOVANOU MLÁDEŽ 
MALÉHO FOTBALU 

 
V rámci Asociace malého fotbalu ČR, z.s. je aktuálně nastaven dvoustupňový systém péče o 
talentovanou mládež. V současné době využíváme středního stupně v podobě SCMMF 
(Sportovní centra mládeže malého fotbalu), která jsou zřízena s regionální působností na 
území celé ČR. V roce 2022 jich bylo v systému celkem 12. V těchto centrech se průběžně 
připravují talentovaní hráči a hráčky v kategoriích U8, U10, U20 a U23, kteří následně 
v průběhu roku reprezentují centra a své kluby v celostátních soutěžích mládeže 
organizovaných Asociací malého fotbalu ČR, z.s. 
 
Nejlepší z hráčů v těchto kategoriích jsou následně vybírání do VSCMMF (Vrcholového 
centra mládeže malého fotbalu), kde se připravují na státní reprezentaci ČR v malém 
fotbale, a to pod vedením reprezentačních trenérů. Forma přípravy ve VSCMMF závisí 
v největší míře na plánovaných mezinárodních akcích typu Mistrovství Evropy nebo 
Mistrovství Světa, které pořádají v daném roce nadnárodní sportovní organizace. 

 
 

JEDNOTLIVÉ SLOŽKY SYSTÉMU 
 

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE MALÉHO FOTBALU 
 

Obecné 
 

1. Sportovní centra mládeže malého fotbalu (dále jen „SCMMF“) jsou středním stupněm 
péče o sportovně talentované hráče/hráčky malého fotbalu v České republice. 
Základním cílem SCMMF je zajistit přípravu vybraných hráčů/hráček v kategoriích U8 
– U23 (hráči/hráčky starší 7 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce dovrší věk 23 
let) k reprezentaci České republiky, a to při vhodném skloubení studia a sportovní 
přípravy.  

 
2. Činnost SCMMF je dále směřována k naplnění těchto dílčích cílů:  

a) rozvoj pokročilých specifických dovedností hráčů/hráček pod odborným vedením,  
b) směřování hráčů/hráček ke sportu,  
c) příprava hráčů/hráček k přechodu do VSCMMF,  
d) zajištění dostatečného množštví hráčů/hráček pro juniorské reprezentace ČR,  
e) systematická a koordinovaná spolupráce mezi SCMMF a VSCMMF, 
f) metodická podpora trenérů/trenérek.  

 
3. SCMMF v databázi AMF; případně oblastní svaz malého fotbalu, je zřízeno vždy u 

jednoho konkrétního spolku s regionální působností. 
 

 

http://www.malyfotbal.cz/
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Zajištění činnosti a výběr SCMMF 

 
1. Na zajištění činnosti SCMMF se podílí níže uvedené subjekty následujícím způsobem, 

když zejména:  
a) STÚ navrhuje formu podpory na činnost SCMMF,  
b) v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národní 

sportovní agentury ČR (mj. se stanovením výše podpory na přípravu talentované 
mládeže) je případně výše finančních prostředků na činnost SCMMF upravena,  

c) STÚ uzavře se spolkem/oblastním svazem „Smlouvu o udělení licence“ na základě 
které je spolku udělena licence na účast v soutěžích AMF a také statut SCMMF, 

d) Na základě řádného plnění „Smlouvy o udělení licence“ STÚ poskytuje SCMMF 
příslušnou podporu,  

e) STÚ na základě předaných podkladů od spolku provádí vyhodnocení činnosti 
SCMMF. 

 
2. Rozdělení finančních prostředků na činnost SCMMF:  

a) finanční podpora pro vedoucího pracovníka sportovního centra – část nákladů 
však nese samotné SCMMF,  

b) podpora sportovní přípravy (náklady na zajištění sportovní činnosti, sportovní 
vybavení a na pronájem hracích ploch). 

 
3. Pokyny k proplácení prostředků:  

a) je možné proplatit pouze výše uvedené náklady na činnost SCMMF,  
b) veškerá činnost týkající se finanční podpory je spolkem dokumentována dle 

standardů AMF,  
c) daňové doklady musí být předloženy alespoň v kopii, a to do 30.11. daného roku,  
d) prostředky na podporu přípravy je možné čerpat výhradně v období od 1.3. do 

30.11. příslušného kalendářního roku,  
e) finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku,  
f) upřesňující pokyny případně vydá STÚ nebo k tomu příslušný orgán AMF.  

 
Organizační ustanovení 

 
1. Nejvýše může být zřízeno 15 SCMMF. Seznam SCMMF eviduje STÚ AMF a je 

zveřejněn se základními informacemi o SCMMF na internetových stránkách 
provozovaných AMF.  

 
2. SCMMF je zřízeno v místě, kde spolek vyvíjí svou činnosti, kterou zabezpečuje 

přípravu hráčů/hráček. Případnou změnu místa činnosti v rámci města schválí na 
návrh SCMMF STÚ AMF. Sportovní centrum je rovněž řádně označeno. 

 
3. Činnost a kontrola SCMMF se řídí podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Na 

zabezpečení činnosti se podílí spolek a AMF společně.  
 

http://www.malyfotbal.cz/
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4. STÚ AMF vyhledá místo odpovídající potřebné úrovni pro zřízení SCMMF. AMF zřizuje 
SCMMF a vede jej ve spolupráci s místně příslušným spolkem/oblastním svazem, a to 
na základě předložené metodiky, ve které je především zohledněna organizace 
sportovní přípravy za cílem splnění cílů SCMMF (zajištění přípravy, možnosti dalších 
služeb apod.). SCMMF je zřízeno na jeden rok, s možností prodloužení smlouvy v 
případě řádného fungování SCMMF.  
 

5. STÚ AMF:  
a) stanoví prováděcími pokyny činnost SCMMF,  
b) provádí metodickou činnost k zajištění fungování SCMMF,  
c) schvaluje výběr hráčů/hráček zařazených do SCMMF,  
d) zabezpečuje výběr a vzdělávání trenérů SCMMF,  
e) provádí kontrolu SCMMF,  
f) vypracuje hodnocení činnosti SCMMF a dodá potřebné podklady vedení AMF.  

 
6. Spolek/oblastní svaz ve spolupráci s vedoucím pracovníkem centra:  

a) uzavírá na výzvu AMF příslušnou smlouvu, přičemž pouze na základě řádného 
plnění této smlouvy obdrží příslušnou podporu,  

b) po komunikaci s trenéry navrhuje zařazení hráčů/hráček do SCMMF,  
c) zabezpečuje sportovní přípravu k tomu kvalifikovaným hlavním trenérem dle 

metodických pokynů STÚ AMF,  
d) provádí průběžnou kontrolu činnosti SCMMF a její vyhodnocení,  
e) zasílá požadované podklady dle pokynů STÚ AMF,  
f) nese náklady na provoz SCMMF, vede hospodaření SCMMF a hospodaří s 

prostředky určenými na provoz SCMMF péčí řádného hospodáře,  
g) neprodleně oznamuje STÚ AMF jakoukoliv podstatnou změnu v činnosti či 

organizaci SCMMF.  
 

Trenéři SCMMF 
 

1. Za organizaci sportovní přípravy (sportovní trénink a turnaje) SCMMF odpovídá 
vedoucí pracovník sportovního centra. 

 
2. Spolek/oblastní svaz navrhne STÚ AMF hlavního trenéra/trenérku, a to případně 

společně s dalšími trenéry SCMMF. STÚ AMF následně schvaluje hlavního 
trenéra/trenérku do funkce, případně společně s dalšími trenéry. 

 
3. Požadavky na hlavního trenéra/trenérku:  

a) trenérská kvalifikace I. trenérské třídy AMF 
b) alespoň 2 roky praxe s juniorskými/dospělými hráči v posledních 10 letech,  
c) odpovídající osobnostní a morální profil.  

 
Pokud hlavní trenér nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady, může být na 
žádost udělena výjimka, a to na přechodné období prvního roku působení ve funkci 
hlavního trenéra SCMMF s možností doplnění vzdělání.  

 

http://www.malyfotbal.cz/
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4. Hlavní trenér/trenérka je povinen/povinna se zúčastnit za kalendářní rok, pokud 
nebude STÚ AMF určeno jinak:  
a) alespoň 1 semináře trenérů SCMMF/VSCMMF  
b) za účelem dalšího vzdělávání alespoň 1 semináře pořádaného AMF nebo 

nadnárodními organizacemi Europian Minifootball Federation nebo World 
Minifootball Federation. 

 
5. Hlavní trenér/trenérka je ve smluvním vztahu se spolkem/oblastním svazem zřizujícím 

SCMMF.  
 

6. Úprava náplně činnosti hlavního trenéra/trenérky je věcí dohody mezi hlavním 
trenérem/trenérkou, vedoucím pracovníkem centra a spolkem/oblastním svazem, a to 
tak, aby vždy došlo k naplnění hlavních cílů SCMMF. Popis zodpovědnosti hlavní/ho 
trenéra/trenérky:  
a) řízení sportovní činnosti SCMMF,  
b) příprava návrhu na zařazení hráčů/hráček do SCMMF,  
c) vedení hráčů/hráček směrem k plnění školních povinností a sportovnímu růstu,  
d) zajištění organizace komplexní přípravy hráčů/hráček zařazených do SCMMF 

(malý fotbal, kondiční příprava, regenerace, zdravé stravování, životospráva atd.),  
e) plánování přípravy hráčů/hráček zařazených do SCMMF,  
f) přímé vedení přípravy hráčů/hráček zařazených do SCMMF,  
g) spolupráce se zřizujícím spolkem /oblastním svazem a STÚ AMF,  
h) spolupráce s dalšími trenéry SCMMF/SVCMMF a reprezentačními trenéry,  
i) účast na turnajích celostátní úrovně s účastí hráčů/hráček z SCMMF, 
j) příprava podkladů na proplacení nákladů SCMMF,  
k) podíl na konzultaci úpravy činností SCMMF/VSCMMF,  
l) spolupráce na přípravě centrální metodiky a vzdělávání trenérů,  
m) spolupráce při přípravě a realizaci trenérských seminářů a školení,  
n) účast na reprezentačních akcích dle potřeb AMF,  
o) vedení evidence SCMMF a vyhodnocení přípravy v SCMMF,  
p) plnění upřesňujících pokynů STÚ AMF.  

 
Rámcový obsah sportovní přípravy v SCMMF 

 
1. Sportovní příprava SCMMF je přizpůsobena především věku, schopnostem a 

dovednostem hráčů/hráček, jejich osobním cílům a sportovním cílům AMF a řídí se 
metodickými pokyny STÚ AMF. Sportovní příprava podporuje kladný vztah 
hráčů/hráček k malému fotbalu, pravidelnému tréninku a měření výkonnosti na 
turnajích . 

 
2. Plán sportovní přípravy pro členy SCMMF zpracovává hlavní trenér/trenérka dle 

pokynů STÚ AMF a předkládá jej k vyjádření STÚ AMF, a to v termínech a dle pokynů 
STÚ AMF.  

 
3. Organizace sportovní přípravy:  

http://www.malyfotbal.cz/


 

 

 

Asociace malého fotbalu ČR, z.s. 

Roháčova 14, 130 00 Praha 3 

Česká republika 

IČ.: 269 95 751 

www.malyfotbal.cz 

6 

a) Celkový doporučený počet všech tréninkových jednotek za týden (týdenní 
mikrocyklus pondělí – neděle bez turnaje; malý fotbal + kondiční příprava):  
Hráči/hráčky kategorie U8: 2-3 trénink. jednotek týdně v rozsahu 60-90 min.  
Hráči/hráčky kategorie U10: 2-3 trénink. jednotek týdně v rozsahu 60-90 min. 
Hráči/hráčky kategorie U20: 5-7 trénink. jednotek týdně v rozsahu 60-120 min. 
Hráči/hráčky kategorie U23: 5-7 trénink. jednotek týdně v rozsahu 60-120 min.  
 

b) Doporučený počet tréninkových jednotek malého fotbalu v SCMMF: 
Hráči/hráčky kategorie U8: 3-5 tréninkových jednotek za měsíc 
Hráči/hráčky kategorie U10: 3-5 tréninkových jednotek za měsíc 
Hráči/hráčky kategorie U20: 3-5 tréninkových jednotek za měsíc 
Hráči/hráčky kategorie U23: 3-5 tréninkových jednotek za měsíc 

c) Doporučený počet turnajů a další zásady sportovní přípravy hráčů/hráček v 
SCMMF jsou dány metodikou zpracovanou STÚ AMF.  

d) Doporučuje se absolvování blokové sportovní přípravy (obecné a speciální 
přípravné období), a to opakovaně v průběhu kalendářního roku.  

 
4. Sportovní příprava především:  

a) odpovídá dlouhodobým (kariérním) cílům dohody hráče/hráčky a trenéra,  
b) je plánovaná ve dvouletém rámcovém cyklu (typicky přípravný cyklus vrcholící 

mistrovstvím Evropy nebo mistrovstvím světa juniorů v příslušné kategorii) a 
ročním cyklu, kde zohledňuje dohodnuté krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé cíle 
hráče/hráčky a trenéra,  

c) je periodizovaná na různá období (přípravné obecné, přípravné speciální, 
předturnajové, turnajové),  

d) zohledňuje potřeby a možnosti hráče/hráčky, směřuje k přípravě na dosažení 
osobního maxima hráče/hráčky v dospělém věku,  

e) je vždy komplexní (technika, strategie a taktika malého fotbalu, kondiční příprava, 
životospráva, regenerace, mentální příprava, výživa a stravování, lékařský dohled 
apod.).  

 
5. Sledování výkonosti hráčů/hráček probíhá na třech úrovních:  

a) úspěch hráčů/hráček na šampionátech (mistrovství Evropy juniorů a mistrovství 
světa juniorů, případně v dospělé kategorii)  

b) starty na celostátních soutěžích organizovaných AMF U20 a U23. 
c) zpravidla 1x ročně testování pohybových dovedností a motorických schopností (dle 

testovací baterie STÚ AMF).  
 

Výběr hráčů/hráček do SCMMF 
 

1. Členy SCMMF jsou hráči v kategoriích U8 – U23 (hráči/hráčky starší 6 let a 
hráči/hráčky, kteří v příslušném roce dovrší věk 23 let) navržení hlavním 
trenérem/trenérkou SCMMF.  

 
2. Seznam navrhovaných členů (a později členů) SCMMF zasílá hlavní trenér/trenérka 

(příp. spolek/oblastní svaz) STÚ AMF:  

http://www.malyfotbal.cz/
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a) vždy s návrhem na zřízení SCMMF,  
b) k vyhodnocení činnosti SCMMF,  
c) s návrhem na zařazení hráčů/hráček na následující rok,  
d) dle pokynů STÚ AMF. 

 
3. Do SCMMF může být zařazen hráč/hráčka 2x v průběhu roku, a to k 1.3. a 1.9. 

příslušného roku, a to především na základě výkonnosti v předchozím období. 
Zařazením do SCMMF hráč/hráčka nemění klubovou příslušnost.  

 
4. Do SCMMF mohou být zařazeni pouze hráči/hráčky, kteří splní následující podmínky:  

a) vyplněný dotazník (údaje o hráči/hráčce) s výslovným souhlasem hráče/hráčky a 
zákonného zástupce v případě hráče/hráčky mladších 18 let se zařazením do 
SCMMF,  

b) předložení souhlasné sportovní prohlídky dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, obsahující 
kladné posouzení zdravotního stavu hráče/hráčky vsouvislosti se systematickou 
sportovní přípravou,  

c) potvrzení fyzické výkonnosti splněním norem při testování pohybových dovedností 
a motorických schopností (dle testovací baterie STÚ AMF),  

d) zájem o prosazení se v mezinárodním malém fotbale ze strany hráče/hráčky, a to 
včetně odpovídajícího přístupu a podpory hráče/hráčky,  

e) výkonnost na úrovni české reprezentace nebo potenciál reprezentanta. 
 

5. Do SCMMF nelze zařadit hráče/hráčky zařazené do SSMMF ale mohou být současně 
členy VSCMMF. 

 
6. Doporučené počty členů v SCMMF: 40 hráčů/hráček.  

Minimální počet členů v SCMMF: 10 členů, maximální počet členů v SCMMF: 80 členů.  
 

7. Zařazený hráč/hráčka musí splňovat následující kritéria:  
a) výborný přístup k tréninku a spolupráce s trenéry odpovídající stanoveným cílům,  
b) splnění výkonnostních kritérií (kondiční připravenost a herní výsledky),  
c) účast na turnajích a akcích, na které jsou pozváni,  
d) doložení zdravotní prohlídky,  
e) bezproblémové studium a zdravotní stav,  
f) dodržení platných předpisů AMF.  

 
8. Hráč/hráčka je vyřazen/a z SCMMF k 31. 12. příslušného roku na návrh hlavního 

trenéra/trenérky, pokud:  
a) u hráče/hráčky dojde ke změně zdravotního stavu nebo hráč/hráčka nemá platnou 

souhlasnou zdravotní prohlídku,  
b) se hráč/hráčka proviní proti antidopingovým pravidlům,  
c) hráč/hráčka nemá potřebné výsledky na setrvání v SCMMF,  
d) hráč/hráčka neplní povinnosti při sportovní přípravě,  
e) hráč/hráčka se pravidelně neúčastní sportovní přípravy či turnajů,  
f) hráč/hráčka na vlastní žádost hodlá ukončit činnost v SCMMF,  

http://www.malyfotbal.cz/
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g) má hráč/hráčka problémy při studiu, zdravotní problémy nebo špatnou tréninkovou 
kázeň.  

 
V případě vážného nesplnění výše popsaných kritérií či na žádost hráče/hráčky je 
možné hráče/hráčku vyřadit i mimo výše uvedený termín.  

Součinnost s VSCMMF 
 

1. Na činnost SCMMF navazuje v nejvyšším stupni vrcholové sportovní centrum mládeže 
malého fotbalu, které zajišťuje rozvoj hráčů/hráček na úroveň osobního maxima.  

 
2. Návaznost spočívá zejména v:  

a) Pozvání vybraných hráčů/hráček na tréninky/tréninkové pobyty ve vrcholovém 
centru,  

b) spolupráce trenérů/trenérek center za účelem zajištění přechodu hráče/hráčky na 
vyšší stupeň v systému přípravy talentované mládeže,  

c) semináře či jiná obdobná spolupráce trenérů center.  
 

Kontrola a hodnocení činnosti SCMMF 
 

1. Kontrolní činnost nad SCMMF provádí:  
a) Spolek/oblastní svaz – dohlíží především na zajištění řádného fungování SCMMF,  
b) STÚ AMF – dohlíží především na plnění povinností vedoucího pracovníka centra, 

trenérů a plnění metodického a organizačního zadání, výběr hráčů/hráček a 
trenérů, jakož i naplnění cílů SCMMF, a to samostatně i ve spojení s dalšími 
SCMMF/VSCMMF.  

 
2. Při zjištění nedostatků v činnosti SCMMF bude neprodleně sjednána náprava. Při 

zjištění porušení smlouvy ze strany hlavního trenéra/trenérky či spolku nebo uvedení 
nepravdivých či zavádějících údajů v jakémkoliv dokumentu týkajícího se SCMMF, je 
STÚ AMF oprávněna omezit podporu, nebo v případě závažného porušení těchto 
pravidel zrušit příslušné SCMMF.  

 

 
VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE MALÉHO 

FOTBALU 
 

Obecné 
 

1. Vrcholové sportovní centrum mládeže malého fotbalu (dále jen „VSCMMF“) je 
nejvyšším stupněm péče o sportovně talentované hráče/hráčky malého fotbalu v 
České republice. Hlavním cílem VSCMMF je zajištění přípravy vybraných 
hráčů/hráček v kategoriích U21 – U23 (hráči/hráčky starší 15 let a hráči/hráčky, kteří v 
příslušném roce dovrší věk 23 let; k reprezentaci České republiky, a to při vhodném 
skloubení studia a sportovní přípravy na vrcholné mezinárodní sportovní akce. 

 

http://www.malyfotbal.cz/
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2. Činnost VSCMMF je dále směřována k naplnění těchto dílčích cílů:  
a) zajistit dlouhodobou vrcholovou přípravu hráčů/hráček směrem k úspěchu na 

evropských a světových mistrovstvích,  
b) rozvoj komplexních dovedností pod odborným vedením, a to až na osobní 

maximum každého hráče/hráčky,  
c) zajištění juniorské a dospělé reprezentace ČR,  
d) systematická a koordinovaná spolupráce mezi SCMMF a VSCMMF,  
e) metodická a finanční podpora trenérů/trenérek.  

 
3. VSCMMF má celorepublikovou působnost a je zřízeno a vedeno přímo STÚ AMF, v 

případě potřeby s využitím spolupráce s právnickou osobou působícím v místě centra 
(spolek v databázi AMF; případně oblastní svaz malého fotbalu, nebo provozovatel 
sportoviště atd.).  

 
Zajištění činnosti a výběr VSCMMF 

 
1. Na zajištění činnosti VSCMMF se podílí níže uvedené subjekty následujícím 

způsobem:  
a) STÚ AMF navrhuje formu podpory na činnost VSCMMF,  
b) v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národní 

sportovní agentury ČR (mj. se stanovením výše podpory na přípravu talentované 
mládeže) je případně výše finančních prostředků na činnost VSCM upravena,  

c) V případě potřeby AMF uzavře s vybranou právnickou osobou smlouvu o podpoře 
činnosti vrcholového sportovního centra mládeže malého fotbalu („Smlouva o 
udělení statutu VSCMMF“) či obdobnou smlouvu, na základě které je přidělen 
statut VSCMMF,  

d) na základě řádného plnění funkce VSCMMF hradí AMF příslušné náklady,  
e) STÚ AMF provádí kontrolu vyúčtování nákladů.  

 
 

2. Rozdělení finančních prostředků na činnost VSCMMF:  
a) finanční podpora pro vedení VSCMMF (manažer, profesionální hlavní 

trenér/trenérka, profesionální druhý trenér/trenérka, kondiční trenér),  
b) náhrada nákladů trenérů a hráčů (zejm. cestovné a stravné na turnajích),  
c) podpora na přípravu (náklady na sportovní vybavení, pronájem tréninkových 

prostor či prostor pro zabezpečení přípravy, související služby – zejm. regenerace 
atd.),  

d) případně rovněž náklady na ubytování a stravování trenérů či hráčů/hráček.  
 

3. Pokyny k proplácení prostředků:  
a) je možné proplatit pouze výše uvedené náklady na činnost VSCMMF,  
b) veškerá finanční činnost týkající se podpory VSCMMF je centrem a STÚ AMF 

dokumentována dle standardů AMF,  
c) daňové doklady musí být centrem předloženy alespoň v kopii,  
d) veškeré doklady musí být předloženy v termínech vyúčtování do 20.12. daného 

roku  

http://www.malyfotbal.cz/
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e) prostředky na podporu přípravy je možné čerpat výhradně v období od 1. 1. do 
20.12. příslušného kalendářního roku,  

f) finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku,  
g) upřesňující pokyny případně vydá  STÚ AMF.  

 
Organizační ustanovení 

 
1. Zřízeno je jedno VSCMMF s celorepublikovou působností. Místo zřízení VSCMMF 

určuje a eviduje STÚ AMF a je zveřejněno spolu se základními informacemi o 
VSCMMF na internetových stránkách provozovaných AMF.  

 
2. Činnost a kontrola VSCMMF se řídí podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Na 

zabezpečení činnosti se podílí STÚ AMF, případně společně s právnickou osobou 
působí v místě centra.  

 
3. STÚ AMF vyhledá místo odpovídající špičkové úrovně pro zřízení VSCMMF, když 

kritéria zřízení VSCMMF jsou především:  
a) zajištění kvalitního trenérského vedení,  
b) zajištění tréninkových prostor haly včetně zázemí na zimní období,  
c) zajištění komplexní sportovní přípravy (zejm. posilovna, venkovní hřiště, 

regenerace – fyzioterapie, masáže atp.),  
d) zajištění ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře),  
e) zajištění spolupráce s právnickou osobou, na kterou STÚ AMF částečně přenese 

odpovědnost za fungování VSCMMF,  
f) zajištění společenské místnosti (setkání týmu, rozbory videa atd.).  

 
4. VSCMMF je zřízeno vždy na 3 roky (resp. od 1.1.2022 – 31.12.2024), s možností 

prodloužení smlouvy o další 3 roky v případě řádného fungování VSCMMF.  
 
 

5. STÚ AMF:  
a) stanoví prováděcími pokyny pro činnost VSCMMF,  
b) provádí metodickou činnost k zajištění fungování VSCMMF,  
c) zabezpečuje výběr a vzdělávání trenérů/trenérek VSCMMF,  
d) provádí kontrolu VSCMMF,  
e) vypracuje hodnocení činnosti VSCMMF.  

 
6. STÚ AMF dále ve spolupráci s vedením VSCMMF, zejm. hlavním trenérem/trenérkou:  

a) provádí výběr hráčů/hráček zařazených do VSCMMF,  
b) zabezpečuje sportovní a specializovanou přípravu k tomu kvalifikovanými 

trenéry/trenérkami,  
c) provádí průběžnou kontrolu činnosti VSCMMF a její vyhodnocení,  
d) zpracovává potřebné podklady.  

 
Trenéři a organizace VSCMMF 
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1. Za organizaci sportovní přípravy (sportovní trénink a mezinárodní turnaje) VSCMMF 
odpovídá hlavní trenér/trenérka VSCMMF. 

 
2. Vedení VSCMMF vybírá a schvaluje STÚ AMF.  

 
3. Požadavky na hlavního trenéra/trenérku:  

a) trenérská kvalifikace I. trenérské třídy AMF 
b) alespoň 3 roky praxe vedení juniorských či dospělých reprezentantů v posledních 

10 letech,  
c) odpovídající osobnostní a morální profil.  

 
4. Hlavní trenér VSCMMF je české národnosti a zároveň zastává funkci svazového 

šéftrenéra. 
 

5. Trenéři jsou povinni zúčastnit se za kalendářní rok, pokud nebude STÚ AMF určeno 
jinak:  
a) alespoň 1 semináře trenérů SSMMF/SCMMF, a to především ve funkci školitele,  
b) za účelem dalšího vzdělávání alespoň 1 semináře pořádaného AMF či jinou 

nadnárodní organizací 
 

6. Vedení VSCMMF je ve smluvním vztahu s AMF.  
 

7. Náplně činnosti trenérů je věcí dohody s STÚ AMF, a to tak, aby vždy došlo k naplnění 
hlavních cílů VSCMMF a výsledkových cílů AMF. Popis zodpovědnosti hlavního 
trenéra či trenérů ve spolupráci:  
a) řízení činnosti VSCMMF,  
b) příprava návrhu na zařazení hráčů/hráček do VSCMMF,  
c) zajištění kompletní organizace přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCMMF 

(malý fotbal, kondiční příprava, regenerace, stravování, životospráva atd.),  
d) plánování přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCMMF,  
e) přímé vedení přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCMMF,  
f) spolupráce s STÚ AMF, a případně s příslušnou právnickou osobou,  
g) spolupráce s dalšími trenéry SSMMF/SCMMF/SVCMMF a reprezentačními 

trenéry,  
h) účast na turnajích s účastí hráčů/hráček z VSCMMF včetně mezinárodních turnajů  
i) příprava podkladů na proplacení nákladů VSCMMF,  
j) podíl na konzultaci úpravy činností SSMMF/SCMMF/VSCMMF,  
k) spolupráce na přípravě centrální metodiky a vzdělávání trenérů,  
l) spolupráce při přípravě a realizaci trenérských seminářů a školení,  
m) účast na reprezentačních akcích dle potřeb STÚ,  
n) vedení evidence VSCMMF a vyhodnocení přípravy ve VSCMMF,  
o) plnění upřesňujících pokynů STÚ.  

 
Rámcový obsah sportovní přípravy ve VSCMMF 

 

http://www.malyfotbal.cz/
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1. Sportovní příprava VSCMMF je přizpůsobena především věku, schopnostem a 
dovednostem hráčů/hráček, jejich osobním cílům a sportovním cílům AMF a řídí se 
metodickými pokyny STÚ AMF. Sportovní příprava se zaměřuje především na úspěch 
na vrcholných sportovních akcích a mezinárodních šampionátech.  

 
2. Plán sportovní přípravy pro členy VSCMMF zpracovává hlavní trenér/trenérka ve 

spolupráci s STÚ AMF.  
 

3. Organizace sportovní přípravy:  
a) Celkový doporučený počet všech tréninkových jednotek za týden (malý fotbal + 

kondiční příprava):  
Hráči/hráčky kategorie U21: 7-10 trénink. jednotek týdně v rozsahu 60-120 min. 
Hráči/hráčky kategorie U23: 7-10 trénink. jednotek týdně v rozsahu 75-150 min. 

b) Doporučený počet tréninkových jednotek malého fotbalu ve VSCMMF:  
Hráči/hráčky kategorie U21: 15 tréninkových jednotek  
Hráči/hráčky kategorie U23: 20 tréninkových jednotek  

 
4. Sportovní příprava především:  

a) odpovídá dlouhodobým (kariérním) cílům dohody hráče/hráčky a trenéra,  
b) je plánovaná ve dvouletém cyklu (reprezentační cyklus) a ročním cyklu, kde 

zohledňuje dohodnuté krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé cíle hráče/hráčky a 
trenéra,  

c) je periodizovaná na různá období (přípravné obecné, přípravné speciální, 
předturnajové, turnajové, přechodné) s vrcholy v podobě jednotlivých šampionátů 
– mistrovství Evropy, mistrovství světa, 

d) zohledňuje potřeby a možnosti hráče/hráčky, směřuje k dosažení osobního 
maxima hráče/hráčky,  

e) je vždy komplexní (technika, strategie a taktika malého fotbalu, kondiční příprava, 
životospráva, regenerace, mentální příprava, výživa a stravování, lékařský dohled 
apod.).  

 
5. Sledování výkonnosti hráčů/hráček probíhá na třech úrovních:  

a) úspěch hráčů/hráček na šampionátech (mistrovství Evropy juniorů a mistrovství 
světa juniorů,  

b) úspěšné starty na turnajích EMF a WMF 
c) zpravidla 1x ročně testování pohybových dovedností a motorických schopností (dle 

testovací baterie STÚ AMF, případně se specifickými úpravami). 
 

Výběr hráčů/hráček do VSCMMF 
 

1. Členy VSCMMF jsou čeští reprezentanti/reprezentantky v kategoriích U21 - U23 
(hráči/hráčky starší 15 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce dovrší věk 23 let; 
jmenovaní STÚ AMF.  
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2. Do VSCMMF může být zařazen/a hráč/hráčka 2x v průběhu roku, a to k 1.1. a 1.7. 
příslušného roku, a to především na základě výkonnosti v předchozím období. 
Zařazením do VSCMMF hráč/hráčka nemění klubovou příslušnost.  

 
3. Do VSCMMF mohou být zařazeni pouze reprezentanti/reprezentantky, kteří splní 

následující podmínky:  
a) vyplněný dotazník (údaje o hráči/hráčce) s výslovným souhlasem hráče/hráčky, 

případně rovněž zákonného zástupce v případě hráče/hráčky mladších 18 let, se 
zařazením do VSCMMF,  

b) předložení souhlasné sportovní prohlídky dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, obsahující 
kladné posouzení zdravotního stavu hráče/hráčky vsouvislosti se systematickou 
sportovní přípravou,  

c) potvrzení fyzické výkonnosti splnění norem při testování pohybových dovedností a 
motorických schopností (dle testovací baterie STÚ AMF) a na funkčním testování,  

d) zájem o profesionální ́ kariéru se cílem prosazení se v evropském a světovém 
měřítku ze strany hráče/hráčky, a to včetně odpovídajícího přístupu a podpory 
hráče/hráčky,  

e) reprezentační výkonnost s potenciálem účasti na mezinárodních akcích 
(mistrovství Evropy a mistrovství světa). 

  
4. Doporučené počty členů v VSCMMF: 20 - 30 hráčů/hráček.  

Minimální počet členů v VSCMMF: 15 členů. Maximální počet členů v VSCMMF: 40 
členů.  

 
5. Zařazený hráč/hráčka musí splňovat následující kritéria:  

a) profesionální přístup k tréninku a spolupráce s trenéry odpovídající stanoveným 
cílům,  

b) splnění výkonnostních kritérií (kondiční připravenost a turnajové výsledky),  
c) reprezentativní účast na turnajích a akcích, na které jsou pozváni,  
d) doložení zdravotní prohlídky,  
e) bezproblémový zdravotní stav,  
f) dodržení platných předpisů AMF.  

 
6. Hráč/hráčka je vyřazený/á z VSCMMF k 31.12. příslušného roku na návrh hlavního 

trenéra, pokud:  
a) u hráče/hráčky dojde ke změně zdravotního stavu nebo hráč/hráčka nemá platnou 

souhlasnou zdravotní prohlídku,  
b) se hráč/hráčka proviní proti antidopingovým pravidlům,  
c) hráč/hráčka nemá potřebné výsledky na setrvání ve VSCMMF,  
d) hráč/hráčka neplní povinnosti při sportovní přípravě,  
e) se hráč/hráčka pravidelně neúčastní sportovní přípravy či turnajů,  
f) hráč/hráčka na vlastní žádost hodlá ukončit činnost ve VSCMMF,  
g) má hráč/hráčka zdravotní problémy nebo špatnou tréninkovou kázeň, 
h) dosáhne věkové hranice, která hráče/hráčku posouvá v daném roce do dospělé 

kategorie. 

http://www.malyfotbal.cz/
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V případě vážného nesplnění výše popsaných kritérií či na žádost hráče/hráčky je 
možné hráče/hráčku vyřadit i mimo výše uvedený termín.  

 
 
 

Kontrola a hodnocení činnosti VSCMMF 
 

1. Kontrolní činnost nad VSCMMF provádí STÚ AMF, která dohlíží především na plnění 
metodického a organizačního zadání, činnost hráčů/hráček a trenérů, jakož i naplnění 
cílů VSCMMF, a to samostatně i ve spojení s SCMMF.  

 
2. Při zjištění nedostatků v činnosti VSCMMF bude neprodleně sjednána náprava, aby 

nebylo, jakkoliv ohroženo plnění cílů VSCMMF a naplnění sportovních cílů AMF.  

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Obecné 

 
1. Členství hráčů/hráček v mateřských klubech/oddílech vzniklé před zařazením do 

SSMF/SCMMF/VSCMMF zůstává nedotčeno.  
 

2. Je zřízena funkce vedoucího mládeže, který je mimo jiné zodpovědný za kontrolu a 
rozvoj činnosti středisek a center, také za systém přípravy talentované mládeže. Dále 
je jmenován svazový šéftrenér, který se spolu s STÚ podílí na realizace celého 
systému a dohlížení nad jeho fungováním na všech úrovních.  

 
3. Funkce stanovené tímto dokumentem jsou především vykonávány v pracovněprávním 

či obdobném vztahu s pravidelným finančním odměňováním v závislosti na výkonu 
činnosti.  

 
4. Tento systém byl po předchozím projednání navržen a schválen STÚ AMF.  
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VYHODNOCENÍ PÉČE O TALENTOVANOU MLÁDEŽ V ROCE 2022 

DLE OSNOVY NSA 
 

a) řízení systému, organizační struktura 
 

Celý systém péče o talentovanou mládež je řízen prostřednictvím STÚ AMF 
(Sportovně – technický úsek Asociace malého fotbalu ČR, z.s.), který schvaluje 
veškeré procesy týkající se zřízení, vedení a fungování SCMMF (Sportovních center 
mládeže malého fotbalu) a VSCMMF (Vrcholového sportovního centra mládeže 
malého fotbalu). Každé centrum má svého vedoucího pracovníka/hlavního trenéra, 
který komunikuje všechny potřebné záležitosti s vedoucím mládeže Asociace malého 
fotbalu ČR, z.s. 
 

b) vazba na reprezentaci under age kategorie 
 

V roce 2022 bohužel nebyla vypsána žádná mezinárodní akce pro mládež ze strany 
EMF (Europian Minifootball Federation) nebo WMF (World Minifootball Federation). 
Hráči se tak připravovali výhradně v SCMMF s regionální působností. Ve světě 
malého fotbalu je vypisování Under Age mistrovství svázáno se specifikací, kterých 
ročníků se mezinárodní akce týká, zpravidla rok před mezinárodní akcí. V roce 2021 
se na Ukrajině uskutečnilo Mistrovství světa U23. Dalšími plánovanými akcemi jsou 
mezinárodní turnaj v Bratislavě pro kategorii U20 (2023) a Mistrovství světa U23 
(2024). 
 

c) způsoby podpory 
 

Asociace malého fotbalu ČR, z.s. jako přijemce dotace v oblasti talentovaná mládež 
následně přerozděluje finanční prostředky směrem k centrům talentované mládeže 
na základě předem stanovených kritérií jakou jsou velikost centra, počet 
hráčů/hráček, počet trénérů, účast hráčů/hráček v celostátních soutěžích, účast 
trénérů na seminářích a školeních. Příjemci této podpory jsou tedy oblastní svazy 
malého fotbalu, které jsou zřizovateli samotných sportovních center mládeže. 
 

d) trenérské zajištění 
 

Hlavním trenérem každého sportovního centra mládeže malého fotbalu je trenér 
s nejvyšším možným dosaženým vzděláním v rámci systému vzdělávání trenérů 
malého fotbalu, tedy licencí 1.třídy (licence A). Pod jeho vedením následně 
v centrech mohou pracovat trenéři s licencí 2.třídy (licence B), kteří mohou vést 
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svěřené tréninkové jednotky mládeže a připravovat hráče/hráčky dle předem 
schválené metodiky, a to ve spolupráci s hlavním trenérem. Trenéři jsou pravidelně 
školeni a licence je jim udělována vždy na předem stanovenou dobu. Veškerá 
ujednání ohledně licencí a pravomocí trenérů jsou předmětem systémového 
vzdělávání trenérů malého fotbalu. 
 

e) metodika a koncepce tréninkového procesu 
 

Sportovně – technický úsek Asociace malého fotbalu ČR, z.s. vždy vydává 
doporučení k metodice tréninkového procesu, na kterém se podílejí vedoucí mládeže 
a svazový šéftrenér. Ti následně tuto koncepci tréninkového procesu v průběhu roku 
komunikují s hlavními trénéry center a případně dělají úpravy a návrhy na změny pro 
další rok. Kontrola tréninkových procesů a naplňování metodiky probíhá ze strany 
sportovně – technického úseku jak formou osobních návštěv sportovních center 
mládeže a tréninků samotných, tak na základě výkazů vedoucích pracovníků 
jednotlivých sportovních center. 
 

f) dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování) 
 

Kontrola dovedností a celkové kondiční připravenosti mládeže probíhá zpravidla 1x 
ročně formou testové baterie, kterou vydává sportovně – technický úsek AMF. Díky 
výsledkům je možné porovnávat jednotlivé ročníky hráčů/hráček v čase. Specialisty 
na kondiční rozvoj v rámci sportovních center malého fotbalu nemáme, snažíme se 
vzdělávat v tomto oboru v co možná největší míře hlavní trenéry. U reprezentačních 
celků pak samozřejmě kondiční specialisté působí, ti však jsou s hráči/hráčkami 
v kontaktu pouze průběžně během roku. 
 

g) zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace) 
 

Zdravotní zajištění, služby fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků a stejně tak 
využívání regeneračních zařízení jsou plně v režii jednotlivých center talentované 
mládeže. Asociace malého fotbalu ČR, z.s. pouze dává doporučení, aby se na tyto 
aktivity nezapomínalo a přistupovalo se k nim individuálně podle potřeb jednotlivých 
hráčů/hráček v různých věkových kategoriích. 
 

h) výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu 
 

O samotném výběru a zařazení hráčů do systému talentované mládeže rozhodují 
vedoucí pracovníci center/hlavní trenéři center, kteří navrhují hráče/hráčky do 
SCMMF nebo VSCMMF. Jejich návrhy spolu s detailnějším popisem pak schvaluje 
STÚ AMF. O mládeži v daném regionu má největší přehled vedoucí pracovník 
centra/hlavní trenér, ten pak na základě parametrů talentu výbírá do svého centra 
nejlepší a nejtalentovanější hráče svého regionu. 
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VYHODNOCENÍ PÉČE O TALENTOVANOU MLÁDEŽ MALÉHO 
FOTBALU V ROCE 2022 SLOVY VEDOUCÍHO MLÁDEŽE 

 
V roce 2022 se podařilo rozšířit členskou základnu o mládež ve věkových kategoriích 
kategoriích U8, U10. Asociace malého fotbalu ČR, z.s a její členské oblastní svazy se nadále 
snaží vytvářet podmínky pro sportování dětí a mládeže v různých věkových kategoriích. 
 
Talentovaní hráči/hráčky jsou následně vybírání do center talentované mládeže s regionální 
působností, kterých je 12 v rámci celé České republiky. V těch se následně připavují na 
budoucí reprezentační kariéru, kdy v pozdějším věku se zúčastňují Mistrovstí Evropy a 
Mistrovstí světa v kategoriích U20 a U23. 
 
Cílem celého systému je vychovávat hráče jak po společenské, tak po sportovní stránce. 
Vrcholem systému péče o talentovanou mládež je pak Vrcholové sportovní centrum mládeže 
malého fotbalu, kde se reprezentanti připravují na výše zmíněné mezinárodní akce.  
 
Od systému péče o talentovanou mládež si Asociace malého fotbalu ČR, z.s. slibuje 
v následujících letech kvalitní přehled o hráčích/hráčkách, kteří v dospělosti reprezentují ČR. 
 
Díky systémovému vzdělávání trenérů se nám do jednotlivých sportovních center podařilo 
v roce 2022 dosadit nejkvalifikovanější vedoucí pracovníky a trenéry, kteří hráče malého 
fotbalu připravují průběžně v období celého roku. Snaží se na základě předem definované 
metodiky zlepšovat jejich sportovní, fyzické i mentální atributy. 
 
V roce 2022 se hráči talentované mládeže zapojili prostřednictvím svých mateřských klubů do 
celostátních soutěží pořádaných Asociací malého fotbalu ČR, z.s., ze kterých se na konci 
soutěžního ročníku rekrutují Mistři ČR v malém fotbale v Under age kategoriích.  
 
S finančními prostředky na podporu talentované mládeže je nakládáno dle nastavených 
parametrů ze strany sportovně – technického úseku Asociace malého fotbalu ČR, z.s., a to 
zejména na základě velikosti sportovních center z pohledu počtu hráčů/hráček, počtu trenérů 
jednotlivých center, účasti hráčů/hráček v celostátních soutěžích, účastí trenérů na školeních 
a seminářích. 
 
Pro rok 2022 jsme v rámci péče o talentovanou mládež pracovali s celkovým počtem 425 
talentovaných hráčů do 23 let, kteří ovšem byli převážně posledního ročníku. Na základě 
nastavení parametrů se v tomto roce rozšířila nejen členská základna mládeže malého fotbalu 
celkově, ale také vzrostl počet hráčů/hráček talentované mládeže a do roku 2023 vstupujeme 
i s dalším novým sportovním centrem mládeže v novém regionu a do systému tak bude 
zapojeno celkem 527 hráčů v kategoriích U8, U10, U20 a U23. 
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