ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
8. PROSINCE 2014, JIHLAVA
4. LEDNA 2015, JIHLAVA
1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. 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 České republiky, o. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
3. Úkoly vyplývající ze zápisů ze zasedání Valné hromady AMF ČR (dále jen
jako „VH“) z 19. 1. 2014 v Milovicích a 22. 6. 2014 v Českém Dubu:
a) VH jednohlasně schválila, že realizační tým reprezentace bude
zpracovávat hodnotící zprávu za každý rok.
b) SR projedná možnost zřídit na webu AMF ČR sekci „Reprezentace ČR
v malém fotbalu“. Dále budou na web AMF ČR doplněny kompletní
výsledky všech dosavadních Pohárů vítězů pohárů (dále jen jako
„PVP“) a mistrovství ČR (dále jen jako „MČR“).
Úkoly související s úpravou webu byly odloženy z důvodu tvorby nových
webových stránek.
c) 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:
Na žádost vedení společnosti Top4sport je třeba, aby každý člen AMF ČR
upravil proklik z loga Nike na web společnosti Top4sport (www.t4s.cz).

Dále chybí následujícím svazům tyto věci:
Blansko: chybí zveřejnit obě směrnice
Havlovice: chybí logo Sabe + proklik, zveřejnit obě směrnice
Jihlava: chybí logo Nike + proklik, zveřejnit obě směrnice
Kadaň: chybí zveřejnit obě směrnice
Klatovy: logo AMF (link upravit na www.malyfotbal.cz), chybí logo Nike +
proklik, zveřejnit obě směrnice
Kopřivnice: chybí zveřejnit obě směrnice
Litomyšl: chybí logo Nike i Sabe + prokliky, zveřejnit obě směrnice
Milovice: chybí logo Nike + proklik, zveřejnit obě směrnice
Olomouc: chybí logo Nike i Sabe + prokliky, zveřejnit obě směrnice
Ostrava: chybí zveřejnit obě směrnice
Pardubice: chybí proklik na stránky AMF, logo Nike i Sabe + prokliky,
zveřejnit obě směrnice
Praha - PSMF: chybí zveřejnit obě směrnice
Příbram: musí doplnit všechno
Velké Meziříčí: chybí proklik na weby Nike a Sabe přes loga, zveřejnit obě
směrnice
d) 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
Klatovy: musí doplnit všechno
Litomyšl: chybí zápis ze zasedání VH
Pardubice: musí doplnit všechno
Příbram: musí doplnit všechno
e) každý oblastní svaz zašle:
1) upravenou přihlášku hráče
2) vzor registrační karty, které používá
Blansko: musí doplnit obojí
Havlovice: musí doplnit obojí
Kadaň: musí doplnit obojí
Klatovy: musí doplnit obojí
Litomyšl: musí doplnit obojí
Most: musí doplnit obojí
Pardubice: musí doplnit obojí
Praha - PKFL: musí doplnit obojí
Příbram: musí doplnit obojí
f) pořadatelem PVP v roce 2015 bude Litomyšl.
Je třeba určit datum turnaje.

g) předsedové oblastních svazů zašlou R. Pazderovi informace o
medializaci v rámci jejich regionu do 31. 7. 2014.
Nesplnily tyto oblastní svazy:

Splnily tyto oblastní svazy:

Blansko
Havlovice
Kadaň
Klatovy
Kopřivnice
Litomyšl
Milovice
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Příbram
Velké Meziříčí

Brno
Jihlava
Most
Praha - PKFL
Praha - PSMF

h) PSMF připraví mobilní aplikaci pro svůj svaz a představí ji na
nastávajícím zasedání VH.
4. Zrušení MČR a PVP od roku 2015.
Oba turnaje budou zrušeny a nahrazeny Celostátní ligou výběrů měst a
jednodenním nebo dvoudenním národním turnajem AMF ČR, kterého se bude
moct zúčastnit jen určitý počet týmů daného oblastního svazu a ligového
poháru. Bude se konat buď v létě (červenec) nebo ve dny státních svátků
(září, říjen). Bude platit kontrola registračních karet jako při kvalifikacích na
Final 4 a účastnit se ho budou moct jen týmy, které si to vybojují, nikoliv
náhradníci. Podmínkou bude umělá tráva III. nebo IV. generace. Je třeba
oslovit možné pořadatele a vytvořit koncept, co je třeba zajistit pro tento turnaj.
5. P. Brejla vytvoří do příštího zasedání SR prezentaci celostátní ligy, která
musí obsahovat následující body:
a) maximum 8 týmů (Praha - PSMF, Brno, Pardubice, Jihlava, Most, Milovice,
Blansko, Příbram nebo Velké Meziříčí), ostatní svazy, které budou
připraveny na vstup svého výběru do celostátní ligy, si zahrají o postup do
dalšího ročníku, a to buď v samostatném turnaji, nebo v rámci národního
poháru,
b) hrací systém každý s každým (doma - venku),
c) seminář ohledně celostátní ligy,
d) dokumenty k celostátní lize,
e) směrnice, jak má vypadat hřiště a zázemí pro celostátní ligu,

f) zápasy pravidelně v rozmezí září - listopad, březen - červen,
g) rozhodčí.
6. P. Brejla připraví do příštího zasedání SR návrh marketingové osy AMF
ČR a F. Juda jej následně doplní o poznatky z profesionální ligy v USA.
7. P. Majer ve spolupráci s J. Mrákou připraví do příštího zasedání SR
soupis činností a úkolů, které je potřeba připravit k zahájení celostátní
ligy (konzultace s P. Brejlou).
Poznámka: rozvržení podoby nápisů a log na dresech výběrů.
8. SR odsouhlasila podobu nového webu AMF ČR, design zde:
http://themes.goodlayers.com/realsoccer/
9. SR odsouhlasila postup realizace nových webů pro oblastní svazy a
mob. aplikace (informační systém AMF ČR + business plán AMF ČR viz
business plán EMF, který bude k dispozici koncem února 2015).
10. SR odsouhlasila uspořádání nízkorozpočtových žákovských turnajů
v jednotlivých oblastních svazech, přičemž vítězové se utkají ve
finálovém turnaji „O pohár ministra školství“.
11. Komunikace mezi SR a oblastními svazy, způsob řízení AMF ČR
v operativní sféře - zkušenosti, problémy, návrhy.
Vymezit, kdo se v rámci SR čím zabývá a kdo za jakou oblast zodpovídá, aby
zástupci oblastních svazů jasně věděli, na koho se v případě daného
problému obrátit.
F. Juda:

reprezentace AMF ČR navenek a v rámci mezinárodních
vztahů, komunikace směrem ke sponzorům, partnerům a
státním organizacím, rozvoj IT, národní tým ČR,

M. Horn:

komunikace s oblastními svazy, finance, granty a dotace,

J. Mráka:

práce s mládeží, historie a statistiky,

P. Majer:

školení rozhodčích, práce s nimi, celostátní liga,

R. Pazdera:

komunikace s médii, příprava turnajů, administrativa,

Externí pracovníci mimo SR:
A. Schneider:

národní tým ČR,

P. Brejla:

pověřená osoba k jednání a výkonu činností spojených se
vznikem a vývojem celostátní ligy.

12. Rozpočet AMF ČR, jeho čerpání, dodržování rozpočtových rámců a
výhled na další období a řešení předchozích období (dotace, půjčky,
vklady F. Judy, atd.) v návaznosti na připravované projekty reprezentace,
celostátní ligy, apod.
a) P. Majer ve spolupráci s J. Mrákou připraví do příštího zasedání SR
rozpočet celostátní ligy (konzultace s P. Brejlou).
b) F. Juda připraví do příštího zasedání SR ve spolupráci s A. Schneiderem
rozpočet reprezentace ČR na rok 2015. Jeden rozpočet pro ideální případ,
druhý rozpočet jako minimální náklady.
c) M. Horn připraví do příštího zasedání SR rozpočet kompletních výdajů
AMF ČR na rok 2015 a vyúčtování za rok 2014.
d) R. Pazdera připraví do příštího zasedání SR soupis své činnosti, jako
generálního sekretáře AMF ČR.
e) F. Juda připraví do příštího zasedání SR soupis vkladů, které po dobu
existence AMF ČR uskutečnil v její prospěch.
13. Financování a rozsah předpokládaných činností v oblastních svazech
(média, komunikace s oblastmi, týmy a hráči, vyhlašování, financování,
mobilní aplikace).
14. Oslovení nových oblastních svazů jako možných členů AMF ČR.
Zlín, Hradec Králové: rozhodnutí ohledně vstupu do AMF ČR vysloví až po
jejich Valné hromadě, jsou v kontaktu s P. Brejlou, který bude informovat VH o
dalším postupu.
Karlovy Vary: prozatím nesplnily podmínky komunikace s P. Brejlou, který
bude informovat o případné změně.
Liberec: vstup do AMF ČR prozatím nepotvrdil, další jednání bude vedeno za
podpory a spolupráce L. Zelenky. P. Brejla se s ním spojí a poskytne mu
kontakt na vedení oblastního svazu v Liberci.
SR upravila dokument „Podpora a pomoc AMF pro oblastní svazy“, R.
Pazdera jej rozešle zbylým členům SR a následně jej zveřejní na webu AMF
ČR.
M. Horn rozešle v únoru dalším oblastním svazům, které ještě nejsou členy
AMF ČR tento dokument za účelem jejich možného vstupu do AMF ČR a
následně se s nimi telefonicky spojí dle výsledku spolupráce se stávajícími
členy.
15. Řešení registrace hráčů do AMF ČR v návaznosti na podmínky MŠMT.

16. Stanovy AMF ČR a oblastních svazů, základní východiska a postup
řešení.
17. SR rozhodla, že požádá VH o mandát na uzavření marketingové smlouvy
se sportovní agenturou na zastupování reprezentace a celostátní ligy
vůči mediálním a obchodním partnerům (daňové důvody).
18. Vstup do struktur ČOV a ČUS.
19. SR projednala žádost o dotaci MLMF na podporu Final 4 v Milovicích. F.
Juda kontaktoval žadatele (M. Švagra) s cílem upřesnit předmět žádosti.
Žadatel ani na SMS urgenci z 9. 12. 2014 do 4. 1. 2015 nereagoval. SR
rozhodla o odložení rozhodnutí do 25. 1. 2015.
20. F. Juda připraví na příští zasedání SR podklady ke kandidátce České
republiky pro pořádání mistrovství Evropy 2017.
21. Členské příspěvky na rok 2015.
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. 2015.
22. Příští zasedání VH se bude konat 25. 1. 2015 od 10:00 v Milovicích.
R. Pazdera pošle program jednání a informaci o zasedání VH předsedům
oblastních svazů nejpozději do 11. 1. 2015. Každý z nich pak musí poslat
jména účastníků.
23. Příští zasedání SR se bude konat 24. 1. 2015 v Milovicích.
24. Diskuze.
25. Závěr.
Přítomni za SR:

Dr. Filip Juda

Matěj Horn

Ing. Jan Mráka

Mgr. René Pazdera

Pavel Majer

Host:

Petr Brejla - koordinátor projektu celostátní ligy
(pouze 8. 12. 2014)

