ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
19. LEDNA 2014, MILOVICE
1. Schválení programu jednání Valné hromady Asociace malého fotbalu
České republiky, o. s. (dále jen jako „VH“).
VH schválila program jednání (jednohlasně schváleno).
2. Schválení zapisovatele jednání VH.
VH schválila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního
sekretáře AMF ČR (jednohlasně schváleno).
3. Prezentace společnosti Top4sport a nabídka výhod směrem k členům
AMF ČR.
Zástupci společnosti Top4sport prezentovali výhody a slevy, na které mají
členové AMF ČR nárok a také představili program benefitů.
Martin Veselý, zástupce společnosti Top4sport, obdrží od generálního
sekretáře AMF ČR e – mailové kontakty na předsedy oblastních svazů AMF
ČR za účelem vložení objednávkového formuláře na jejich webové stránky.
Na webu AMF ČR bude v objednávkovém formuláři zřízena kolonka pro
uvedení oblastního svazu, ve kterém je objednávající registrován.
4. Reprezentace ČR v malém fotbalu – zhodnocení výsledků na uplynulém
Mistrovství Evropy v malém fotbalu (dále jen jako „ME“), nominace
hráčů na nadcházející ME v Izraeli.
VH byla informována o systému nominací hráčů do reprezentace ČR v malém
fotbalu. Každý oblastní svaz zašle nominaci možných hráčů pro reprezentaci
do 31. 3. 2014 na e – mail vedoucího reprezentace Mgr. Antonína Schneidera

(schneider@sting.cz) ve formátu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e –
mail, post, stručná charakteristika hráče. Platí podmínka, že žádný hráč nesmí
být pod profesionální smlouvou a také, že nominováni mohou být pouze hráči
oblastních svazů, které jsou členy AMF ČR (jednohlasně schváleno).
Generální sekretář AMF ČR zašle všem předsedům oblastních svazů plán
akcí reprezentace ČR v malém fotbalu pro rok 2014.
VH jednohlasně schválila, že realizační tým reprezentace bude zpracovávat
hodnotící zprávu za každý rok.
Správní rada AMF ČR (dále jen „SR“) projedná možnost zřídit na webu AMF
ČR sekci „Reprezentace ČR v malém fotbalu“.
5. Kontrola úkolů z posledního zasedání VH ze dne 20. 1. 2013 v Milovicích.
a) Každý člen AMF ČR je povinen umístit na svůj web loga a odkazy na AMF
ČR, Nike a Sabe spolu se směrnicemi pro nákup pohárů / sportovního
vybavení:
Blansko: chybí proklik na stránky AMF, Nike i Sabe
Karlovy Vary: po začlenění do AMF musí doplnit všechno
Klatovy: logo AMF (link upravit na www.malyfotbal.cz), chybí logo Nike
Kopřivnice: chybí proklik na stránky Nike
Litomyšl: chybí logo Nike i Sabe
Milovice: chybí logo Nike
Most: po začlenění do AMF musí doplnit všechno
Olomouc: musí doplnit všechno
Pardubice: chybí proklik na stránky AMF, logo Nike i Sabe
Praha – PLMF: po začlenění do AMF musí doplnit všechno
Příbram: musí doplnit všechno
b) do 31. 03. 2013 dokončit registraci do AMF ČR, tzn. zaslat:
1) přihlášku oblastního svazu do AMF ČR
2) stanovy organizace
3) zápis ze zasedání valné hromady, ze kterého vyplývá, kdo je
statutárním zástupcem svazu
Blansko: musí doplnit všechno
Karlovy Vary: po začlenění do AMF musí doplnit všechno
Klatovy: musí doplnit všechno
Litomyšl: chybí zápis ze zasedání VH
Pardubice: musí doplnit všechno
Praha – PLMF: po začlenění do AMF musí doplnit všechno
Příbram: musí doplnit všechno

c) do 31. 05. 2013 každý oblastní svaz zašle:
1) upravenou přihlášku hráče
2) vzor registrační karty, které používá
neposlaly tyto oblastní svazy:
Blansko
Havlovice
Jihlava
Kadaň
Karlovy Vary (po začlenění)
Klatovy
Litomyšl
Most (po začlenění)
Pardubice
Praha – PKFL
Praha – PLMF (po začlenění)
Příbram
Velké Meziříčí
6. Úpravy na webu AMF ČR.
a) Generální sekretář AMF ČR ve spolupráci s webařem rozliší na webu AMF
ČR členské a nečlenské oblastní svazy.
b) Přihláška hráče bude doplněna o kolonku „pohlaví“ a následně nahrána na
web AMF ČR. Tato bude sloužit jako jediná možná verze přihlášky hráče
do oblastního svazu, potažmo AMF ČR, kterou budou všichni používat
(jednohlasně schváleno).
7. Přijetí nových členů do AMF ČR (Chomutov, Karlovy Vary, Most, Praha –
PLMF).
Žadatelé o vstup do AMF ČR nebyli prozatím přijati z důvodu absence jejich
zástupce na zasedání VH (hlasování: 12 proti přijetí, 4 se zdrželi).
8. Informace o podaných dotacích AMF ČR na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen jako „MŠMT“).
VH byla informována o podaných dotacích a v souvislosti s podmínkami
podávání žádostí o dotace z rozpočtu MŠMT byla oblastním svazům
doporučena minimální výše členského příspěvku 50 Kč.
9. Informace o výsledku spolupráce se společností VEMEX a Českou
televizí – Magazíny malého fotbalu, dokument o Final 4 Mistrovství ČR
v malém fotbale (dále jen jako „MČR“).
VH byla informována o důvodu neúspěšné spolupráce se společností VEMEX,
dále byla informována o dalším postupu spolupráce s Českou televizí.

10. Předložení vyúčtování za rok 2013.
Příjmy:
1.500.000,- MŠMT (program V)
800.000,- Technofiber (partner miniEURA)
143.500,- MŠMT (program II)
47.435,- členské příspěvky členů AMF ČR
24.000,- startovné týmů na PVP v Litomyšli 2013
13.556,- půjčka Filip Juda (BSMK)
Celkem:
2.528.491,Výdaje:

Celkem:

872.268,- soustředění Český Dub, přátelské utkání
Chorvatsko, potisk vybavení reprezentace, letenky,
ubytování, strava, online přenosy na EURU
800.000,- Technofiber (partner miniEURA)
265.985,- 3 vydání Magazínů malého fotbalu
(září, říjen, listopad 2012) + dokument z Final 4
2013
213.400,- provozní režie (září 2012 – prosinec 2013): sídlo,
vedení účetnictví, hovorné, poštovné, doména,
hosting, tisk dokumentů, bankovní poplatky, apod.
87.877,- vybavení reprezentace pro ME
75.000,- kvalifikační turnaje na Final 4 2013
71.232,- Final 4 2013 + pronájem prostor pro VH AMF ČR
60.000,- kvalifikační turnaje na Final 4 2014
25.293,- poháry, medaile a ceny na Final 4 2013
19.200,- pořádání PVP v Litomyšli 2013
15.000,- turnaj ZŠ v Havlovicích
12.750,- členské příspěvky EMF
10.486,- poháry, medaile a ceny na PVP v Litomyšli 2013
2.528.491,-

M. Horn zašle na maily předsedů oblastních svazů prezentaci AMF ČR pro
potencionální partnery AMF ČR.
11. Stanovení přesných termínů a míst pro kvalifikační turnaje na Final 4
MČR 2015 a Poháru vítězů pohárů (dále jen jako „PVP“) 2014, včetně
oslovení zájemců o pořádání PVP v roce 2015.
SR rozhodla, že první kvalifikační kolo se odehraje 28. 10. 2014, druhé
kvalifikační kolo 17. 11. 2014, Final 4 pak 24. 1. 2015 v Milovicích (popř. bude
místo upřesněno).
Kvalifikační kola se odehrají v Kopřivnici, Litomyšli, Praze a Příbrami,
náhradníkem je Brno.

PVP 2014 se bude konat v Havlovicích ve dnech 19. – 20. 7. 2014. V roce
2015 bude pořadatelem Litomyšl (jednohlasně schváleno).
VH schválila vybírání vratné kauce pro přihlášené týmy ve výši startovného
v podobě 1.500,- na každý PVP, což v praxi znamená, že kdo se na turnaj
závazně přihlásí a následně se ho nezúčastní, tato částka mu propadá a
nemá nárok na její vrácení (jednohlasně schváleno).
12. Informace o zřízení funkce vedoucího reprezentace a komunikace s ním.
Mgr. Antonín Schneider byl zvolen vedoucím reprezentace, bude
zodpovědnou osobou při oslovování oblastních svazů AMF ČR ohledně
reprezentačního kádru a nominací do něj.
13. Informace o nastávajícím ME v malém fotbale.
VH byla informována o místě konání příštího ME a dalších věcech s ME
spojených.
14. Členské příspěvky na rok 2014.
Předsedové oblastních svazů zašlou J. Mrákovi počty týmů, které budou na
jaře hrát v rámci jejich svazu soutěže malého fotbalu za účelem stanovení
výše členských příspěvků, a to do 28. 2. 2014.
15. Informační systém Evropské federace malého fotbalu, předložení otázek.
Všechny oblastní svazy dodají vyplněný dotazník zaslaný jim generálním
sekretářem AMF ČR do 23. 1. 2014.
16. Pravidla pro registraci hráče ve více oblastních svazech ve vztahu
k turnajům AMF ČR (MČR, PVP).
Hráčům je povoleno být zaregistrován a nastupovat ve více oblastních
svazech, ale před začátkem kvalifikace nebo jiné celorepublikové akce je
nutné, aby bylo určeno, za který tým bude daný hráč nastupovat. Nelze
v daném roce startovat na celorepublikové úrovni za více mužstev.
17. Pravidla pro kontrolu dodržování soupisek a registrací ve vztahu
k turnajům AMF ČR (MČR, PVP).
Vždy do 31. 8. dané sezóny je nutné, aby zúčastněné týmy na daném turnaji
poslaly soupisku na tento turnaj nebo kvalifikaci. Kdo bude registrován po
tomto datu, nesmí na turnaji nastoupit. Na všech kvalifikacích i ve všech
hlavních fázích turnajů budou kontrolovány registrační karty, nebo průkazy
totožnosti. V případě zjištění nelegálního hráče, budou všechna utkání, do
kterých nastoupil, kontumována ve prospěch soupeře. Stejné pravidlo platí
také pro PVP, tam se soupisky budou zasílat vždy do 30. 6.

18. Stanovení termínu další řádné VH.
SR doporučuje stanovit termín další řádné VH na neděli 25. ledna 2015 v
Milovicích (okr. Nymburk). Schváleno při hlasování: 15 pro, 1 proti.
Následují otázky a připomínky z jednotlivých oblastních svazů AMF ČR:
a) Blansko:
19. Kdy bude dokončen projekt propojení webů oblastních svazů a
informací z nich a webu AMF ČR (elektronické soupisky týmů, statistiky
atd.)?
Projekt nebylo prozatím možné finančně zajistit, chybí také data, která jsou
potřebná pro jeho realizaci.
20. Kdy bude spuštěna mobilní aplikace?
Viz komentář k bodu 19.
21. Kdy bude vytvořena sjednocená databáze všech hráčů AMF, tak aby
hráč mohl působit pouze v jednom oddíle a nemohl v jedné sezoně hrát
soutěže ve více oblastních svazech?
Viz komentář k bodu 19.
22. Kdy bude na stránkách AMF zřízena sekce, kde budou zveřejněny
kompletní výsledky všech dosavadních MČR a PVP?
Generální sekretář AMF ČR zajistí chybějící výsledky všech MČR a PVP přes
předsedy oblastních svazů, které organizovaly jednotlivé turnaje a ve
spolupráci s webařem doplní sekci MČR a PVP.
23. Jak je to s financováním oblastních svazů, které splnily všechny
požadavky ze strany AMF ČR?
Zdroje pokrývají prozatím pouze reprezentační akce a republikové turnaje. Je
nutné financovat věci podle priorit. Předložen rozpočet za rok 2013 (viz bod
10).
24. Jaká je situace s Magazíny malého fotbalu na ČT Sport, kolik se letos
vyrobilo dílů, kolik je jich plánováno na příští rok, jaká jsou kritéria pro
výběr oblastního svazu?
Magazíny malého fotbalu byly z finančních důvodů pozastaveny, roční
náklady činí 700.000,- (vč. dokumentu z Final 4 a Mistrovství Evropy).
Samotné Magazíny přijdou na 500.000,- (10 x 50.000,-). Letos se nevyrobil
žádný díl, v následujících letech se uvidí podle finanční situace. Výběr byl
stanoven na základě žádosti dramaturgie ČT, která obdrží podklady (zápasy,
týmy, osobnosti) od AMF ČR a sama si poté vybere, kde bude natáčet.

25. Navrhujeme vybrat za každý oblastní svaz zástupce, který bude blíže
komunikovat s vedením reprezentace v oblasti výběru širšího kádru
reprezentace ČR.
Toto je v kompetenci oblastních svazů. Každý předseda byl osloven, aby
zaslal nominaci do širšího kádru reprezentace, a může tuto pravomoc převést
na jinou osobu ve svazu, se kterou bude vedoucí reprezentace komunikovat.
b) Kopřivnice:
26. Nevhodné hrací podmínky a rozlosování kvalifikace a semifinále MČR
(hodně zápasů v jeden den, občerstvení apod.).
VH schválila zachování současného systému kvalifikací s tím, že bude
prioritní, aby byly v každé skupině 4 týmy.
27. Jak budou vypadat členské a registrační průkazy?
Byla schválena podoba přihlášek hráčů (viz bod 6b) a tím pádem i obsahová
stránka registračních karet, která je také uvedena v posledním zápise ze
zasedání VH AMF ČR ze dne 20. 1. 2013. Jednotné registrační karty pro
všechny členské svazy AMF ČR se prozatím vyhotovovat nebudou, ale každý
je povinen dodržovat schválené obsahové náležitosti.
28. Jak dopadl požadavek dotace pro AMF ČR na MŠMT?
VH byla informována o výsledku podaných žádostí o dotace na MŠMT (viz
bod 8).
c) Jihlava:
29. Metodická pomoc AMF ČR při aktualizaci Stanov spolků, optimální
složení (orgány) vedení spolků – výměna zkušeností z velkých svazů
(Praha – Hanspaulka, Olomouc, Pardubice, Brno).
VH byla informována o nové podobě Občanského zákoníku. Je nutné připravit
Stanovy AMF ČR a poté je poskytnout oblastním svazům jako vzor.
d) Milovice:
30. Celostátní liga malého fotbalu.
Informace o konceptu celostátní ligy výběrů měst v podání Milovické ligy
malého fotbalu. Oblastní svazy si vytvoří reprezentace a zúčastní se 2 – 3
vybraných turnajů (Zelencup, turnaj v Milovicích – dříve Victory cup a další),
kde se budou potkávat za účelem potencionálního založení celostátní ligy.
31. Diskuze.
32. Závěr.

