ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
27. LISTOPADU 2015, PRAHA
Začátek jednání: 10:00
1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, 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 České republiky, z. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
3. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017.
M. Horn předloží na nastávajícím zasedání SR nabídku na produkční zajištění
ME 2017 v Brně a Praze.
Oficiální název bude EMF EURO 2017. R. Pazdera zjistí nutné prvky pro logo
ME ze strany EMF (Thanos Papadopoulos).
4. Mistrovství Evropy U21 v roce 2016.
Evropská federace malého fotbalu (dále jen „EMF“) pověřila AMF
uspořádáním ME U21 v roce 2016 v Praze. Předpokládaný termín konání je
začátek července (10. 7. 2016).
5. Přátelské utkání ČR U21 - Německo U21.
SR rozhodla, že utkání bude sehráno v sobotu 9. 1. 2016 od 18:00 nebo 19:00
v Milovicích. P. Brejla připraví návrh rozpočtu do 15. 12. 2015. SR zvolila P.
Brejlu vedoucím reprezentace U21 a pověřila ho výběrem realizačního týmu.

6. Národní pohár AMF ČR.
SR rozhodla o náhradním termínu konání Národního poháru v Havlovicích
s ohledem na určení termínu ME 2016 v Maďarsku na 9. - 10. 7. 2016. J.
Kocián upraví obě varianty zaslaného rozpočtu tak, aby příjmová a výdajová
stránka byly vyrovnané. SR odsouhlasila název „Český národní pohár
v malém fotbale“.
7. Směrnice k uspořádání zápasu Ligy malého fotbalu (dále jen „LMF“).
SR projednala Směrnici k uspořádání zápasu LMF a rozhodla, že P. Brejla
zapracuje připomínky zaslané členy SR do příštího zasedání SR. Směrnice
bude následně vyvěšena na webu LMF a rozeslána členům grémia LMF.
8. Zhodnocení spolupráce s Nike a Top4sport za rok 2015, podmínky
spolupráce na rok 2016.
SR dohodla se zástupci společností Nike a Top4sport, že do příštího zasedání
SR budou dokončeny tyto věci: vyúčtování dodaného zboží v rámci LMF,
smlouvy o spolupráci na úrovni reprezentace, LMF a oblastních svazů,
podmínky spolupráce na následující rok (LMF, oblastní svazy, reprezentace).
9. Zhodnocení činnosti reprezentace za rok 2015.
SR přijala zprávu o činnosti reprezentace za rok 2015, kterou R. Pazdera
rozešle formou e - mailu všem předsedům oblastních svazů společně s tímto
zápisem.
R. Pazdera upraví sekci „Reprezentace“ na webu AMF, kterou nahradí sekci
„Mistrovství Evropy“ a J. Štefek pošle obsah této sekce ke zveřejnění.
10. Stanovení výše členských příspěvků za rok 2015.
Za členské příspěvky vybírané v roce 2015 dle stanov AMF se dále považují i
příspěvky členů oblastních svazů malého fotbalu, sdružených v AMF. Tyto
členské příspěvky na základě vyúčtování svazů k 30. 11. 2015 převedou
oblastní svazy na účet AMF k 30. 11. 2015.
V případě poskytnutí dotace z rozpočtu AMF je možné tyto závazky vzájemně
započíst.
11. Maxi Tip - spolupráce s oblastními svazy.
Maxi Tip zorganizoval závěrečné vyhlášení sezóny v Havlovicích, dále
proběhne za podpory Maxi Tipu galavečer v Jihlavě, Blansku a Kopřivnici.
12. Návod na podání dokumentů k soudu v souvislosti se změnou stanov.
Po schválení stanov AMF připraví SR návrh dokumentů a způsob podání na
Městský / Krajský soud pro oblastní svazy.
13. Podpora rozvoje mládeže.
J. Mráka připraví výzvu pro projekty oblastních svazů AMF na podporu
mládeže do příštího zasedání SR.

14. Věkové podmínky pro start za reprezentaci U21.
SR doporučila ke schválení EMF tuto podmínku: hráč nesmí v době zahájení
reprezentační akce překročit 21 let věku. Každý reprezentační výběr má právo
nominovat maximálně dva hráče, kteří v době zahájení akce nepřekročí 23 let
věku.
15. Spolupráce s Utility Consult.
SR pověřila P. Brejlu zajištěním koncepce práce od Utility Consult na webu
LMF v roce 2016 včetně nacenění.
16. Vstup AMF do ČUS.
SR pověřila R. Pazderu ve spolupráci s A. Saskovou podáním přihlášky do
ČUS s termínem do 31. 12. 2015.
17. Pravidla LMF.
F. Juda do konce ledna 2016 zaktualizuje mezinárodní pravidla malého
fotbalu a vyznačí v nich modifikace pro účely LMF.
18. Havlovice v LMF od podzimu 2016.
SR vzala na vědomí zájem Havlovic o vstup do LMF. Rozhodnutí o rozšíření
LMF pro sezónu 2016/2017 bude známo v průběhu jarní části LMF
2015/2016. Podmínkou pro účast v LMF je zajištění umělé trávy.
19. Monitoring LMF od J. Káry.
SR vzala na vědomí mediální monitoring LMF za období říjen - listopad 2015.
20. Určení termínu zasedání VH.
Zasedání VH se uskuteční 30. 1. 2016 od 10:00 v Olomouci. R. Pazdera
dohodne možnosti s předsedou MF Olomouc, příp. se bude zasedání VH
konat v Brně. Dále připraví program jednání.
21. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 9. 12. 2015 od 9:00 v Jihlavě, Legionářů 10.
22. Diskuze.
23. Závěr.
Konec jednání: 21:00

Přítomni za SR:

Dr. Filip Juda
Mgr. René Pazdera
Jan Mráka

Matěj Horn
Pavel Majer

Hosté:

Petr Brejla - předseda ŘK LMF
Martin Veselý - Top4sport, Radek Petráň - Nike
Luděk Zelenka, Jakub Štefek - reprezentace ČR

