
 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

20. LEDNA 2013, MILOVICE 

 

 

1) Valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako 

“VH“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí. 

 

2) VH zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního 

sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako „AMF 

ČR“). 

 

3) Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako 

“SR”) pověřuje členy VH, aby dokončili registraci svého oblastního svazu do 

AMF ČR, a to nejpozději do 31. 3. 2013. Dokončením registrace je myšleno 

zaslání přihlášky oblastního svazu do AMF ČR, a to se všemi náležitostmi, 

které tato přihláška obsahuje. 

 

Generální sekretář svazu zaktualizuje tabulku, ve které je uvedeno, který oblastní 

svaz odevzdal jaké dokumenty. Kromě přihlášky do AMF ČR je potřeba do 

stejného data odevzdat také stanovy organizace a zápis ze zasedání VH, ze 

kterého vyplývá, kdo je statutárním zástupcem svazu.  

 

 



 

 

4) SR informovala členy VH o komunikaci mezi zástupci oblastních svazů AMF 

ČR (dále jen jako “OS”) a generálním sekretářem AMF ČR. 

 

R. Pazdera informoval o spolupráci s předsedy oblastních svazů a plnění úkolů jim 

zadaných. 

 

5) SR pověřuje členy VH, aby ve svých oblastních svazech změnili systém 

registrace hráčů a klubů pro nastávající sezónu, a to následovně: 

 

a) přihláška hráče a klubu je ke stažení na internetových stránkách AMF ČR 

(www.malyfotbal.cz), a to v sekci “Dokumenty” - “Přihláška člena / Přihláška 

klubu”. Součástí každé přihlášky hráče je fotografie o formátu na občanský 

průkaz (barevná, originál), členský příspěvek hráče za daný rok a případně i 

registrační poplatek. Oba tyto poplatky zůstávají v rozpočtu daného oblastního 

svazu, který si s nimi bude nakládat dle svého uvážení 

 

b) profil hráče je následně nahrán na internetové stránky svazu do daného týmu 

(tzv. elektronická soupiska týmu), konkrétně se jedná o kompletní údaje hráče, 

uvedené na přihlášce, avšak veřejnosti bude zobrazeno pouze jméno, příjmení, 

datum narození a fotka hráče. O systémy oblastních svazů, které neumožňují 

tento postup, se postará AMF ČR, která zajistí modernizaci stávajících 

internetových stránek oblastních svazů, a to zdarma 

 

    Důvod změny registrace: 

 

a) požadavek MŠMT (úmyslem je zpětná kontrola počtu hráčů malého fotbalu) 

 

b) aby MŠMT poslalo finance na střešní asociaci, jsou hráči malého fotbalu 

povinni platit roční členský příspěvek (doporučuje se 200,-, u mládeže do 18 - ti 

let 100,-, avšak tento příspěvek zůstává v daném oblastním svaze, kde byl 

vybrán, max. se zašle na AMF, kvůli zpřehlednění pro MŠMT a ta to pošle zpět 

na oblastní svazy v plné výši) 

 

 

 

 

 



 

 

c) sjednocení na mezinárodní úrovni (elektronické soupisky týmů, statistiky atd. 

také na stránkách Evropské federace malého fotbalu, hráči a týmy si tak mohou 

porovnávat své statistiky s hráči ostatních zemí) 

 

SR AMF rozhodla, že do 31.5.2013 je každý oblastní svaz povinen poslat na mail 

generálního sekretáře  upravenou přihlášku a vzor registrační karty, které daný svaz 

používá. Přihláška hráče, která bude sloužit jako vzor pro úpravu přihlášek 

jednotlivých oblastních svazů, je ke stažení na stránkách AMF ČR 

(www.malyfotbal.cz) v sekci „Dokumenty“. Každý oblastní svaz tedy upraví přihlášky, 

které používá podle této přihlášky tak, aby obsahovala všechny uvedené náležitosti. 

 

SR AMF upraví přihlášku hráče na webu AMF podle povinných a nepovinných údajů, 

a to do 31.1.2013.  

 

Do 30.9.2013 je každý oblastní svaz povinen dokončit registrace hráčů a poslat 

v elektronické podobě členskou základnu k tomuto datu na mail generálního 

sekretáře AMF ČR. Ta musí obsahovat povinné údaje: jméno, příjmení a rodné číslo. 

 

Prozatímně nepovinné údaje (s povinnosti od ......... ): fotografie, e – mail, název 

týmu, trvalé bydliště, statistiky (starty, góly, karty). 

 

6) SR informovala VH o podaných dotacích AMF ČR na MŠMT. 

 

7) SR doporučuje VH zřídit Oddělení grantů a do jeho čela zvolit předsedu z řad 

členů oblastních svazů AMF ČR. 

 

SR AMF rozhodla, že tuto agendu bude prozatímně vykonávat generální sekretář 

AMF ČR. 

 

8) Matěj Horn, viceprezident AMF ČR informoval členy VH o novém generálním 

partnerovi Vemex, výši částky a jejím rozdělení. 

 

a) stručný profil společnosti Vemex Energie, a. s. 

 

b) nejdůležitější body smlouvy (plnění ze strany AMF ČR, oblastních svazů 

malého fotbalu, výše částky, délka smlouvy aj.) 

 

c) návrh VH k rozdělní částky, kterou AMF ČR obdrží v roce 2013 od akciové 

společnosti Vemex Energie, a. s. 



 

 

     

9) SR doporučuje VH schválit propozice VEMEX MISTROVSTVÍ ČR V MALÉM   

FOTBALE 2013 - 2016 (příloha). 

 

SR AMF rozhodla, že propozice budou připravovány a aktualizovány na každý ročník 

MČR prostřednictvím sekretariátu AMF ČR se schválením SR AMF ČR. 

 

10) SR zhodnotila uplynulé Magazíny malého fotbalu na ČT Sport a doporučuje: 

 

 zajistit výběr hráče k rozhovorům tak, aby nedocházelo k prezentaci jiných 

sportů než je malý fotbal v rozhovorech s hráči, 

 

 hráči hrají v kvalifikacích bez registrace - nekontrolovali se registrace, hráč 

nastoupil, aniž by mu byla udělaná registrace (viz 3. díl Magazínu malého 

fotbalu - čtvrtfinálové kolo v Praze), 

 

 úvodní znělku je třeba změnit, nejlépe udělat jako znělku sérii vybraných 

akcí z předešlých dílů Magazínu (sestřihy z utkání, vč. ME v malém fotbale), 

 

R. Pazdera v únoru zjistí u Sportu Bohemia, jestli je možné změnit znělku a 

úvodní sestřih. 

 

 doporučení: natáčení utkání z vyvýšené plošiny, jakékoliv natáčení od lajny 

vytváří amatérské záběry, 

 

 hráči jsou nejednotně vybaveni (základní výbavou jsou: dresy, trenýrky, 

štulpny, nikoli mikina a teplákové kalhoty či dres a teplákové kalhoty), 

 

 rozšířit sekci home video. 

 

OS mohou jakákoliv „home videa“ umisťovat na Youtube, poté informují 

generálního sekretáře o jejich umístění, ten je následně může nahrát na stránky 

AMF ČR, nebo na ně upozornit jejich prostřednictvím, či prostřednictvím 

Facebooku. 

 

11) Matěj Horn: připravovaná spolupráce s deníkem Sport a MF Dnes. 

 

 



 

 

12) SR informovala VH o nařízení Marketingové komise Evropské federace 

malého  fotbalu směrem k národním asociacím malého fotbalu, tedy i AMF 

ČR a představila členům AMF ČR úkoly, které je třeba realizovat do níže 

stanoveného data: 

 

a) do 31. 1. 2013: zvýšení oblíbenosti profilu AMF ČR na Facebooku (min. 4 000 

tzv. “likes”). Je třeba si uvědomit, že toto je cesta jak oslovit nové členy, ale 

také jedna z cest, kterou můžeme nabídnout našim partnerům, jakožto 

prezentaci jejich produktů (akce pro členy - speciální cena produktu apod.). 

Cesta prostřednictvím podpory vybrané charity (2,50 za “like”, účel min. 4 000 

“likes”). Každý svaz je povinen prezentovat profil AMF ČR na Facebooku na 

svých internetových stránkách a přeposlat tuto informaci svým členům, 

 

SR AMF rozhodla, že jednotlivé oblastní svazy umístí FB profil AMF ČR na 

své stránky s tím, že bude apelovat na své členy, aby si je přidali (dali „like“) 

do svých oblíbených. 

 

R. Pazdera: Druhou věcí je zvolit jednotlivé předsedy používající FB, nebo jimi 

zmocněné zástupce, správcem stránek AMF ČR, aby následně rozeslali 

pozvánky svým členům. Poté jim bude správcovství zase odebráno. 

 

Havlovice – Kocián, Čapek 

Jihlava – Mráka  Lukáš Paiskr 

Milovice – MLMF 

Vel. Meziříčí – Rosický  Málek 

Kopřivnice – Jiří Váňa 

 

Článek pro členy, aby si přidali AMF ČR na FB. Umístit logo Facebooku na 

stránky oblastních svazů s odkazem na AMF ČR.  

 

b) do 31. 1. 2013: zástupci oblastních svazů AMF ČR jsou povinni poslat na e-

mail generálního sekretáře AMF ČR rene.pazdera@malyfotbal.cz jména 1 - 2 

rozhodčích, kteří jsou dle jejich vědomí těmi nejlepšími, kteří řídí utkání 

malého fotbalu v celoročních soutěžích daného oblastního svazu, jsou starší 

18 – ti let a hovoří anglicky. 

 

SR AMF zvolila předsedou „komise rozhodčích“ Pavla Majera. R. Pazdera mu 

přepošle seznam rozhodčích, který obdržel od předsedů oblastních svazů. 

 

mailto:rene.pazdera@malyfotbal.cz


 

 

c) do 31. 1. 2013: každý oblastní svaz AMF ČR musí povinně zaslal na e-mail 

generálního sekretáře AMF ČR tyto informace o hřištích, které využívá pro své 

soutěže, případně akce jako poháry a turnaje: 

 název hřiště 

 adresa hřiště 

 případně web, pokud má sportoviště webové stránky 

 fotky hřiště, případně zázemí (kabiny, tribuny) 

 

Body b) a c) nedodali ještě tyto oblastní svazy: Klatovy, Macourov 

 

d) zástupci oblastních svazů jsou povinni poslat generálnímu sekretáři na jeho e 

- mail kontakty na regionální média (televize, rádio, tisk, internet), a to název 

média, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, e-mail a název média a 

internetové stránky média. To vše nejpozději do 28. 3. 2013, 

 

Tento úkol převezme člen SR BSMK Lukáš Vojtek, který bude kontaktní osobou ve 

výše uvedené věci. Spojí se s předsedy oblastních svazů, kteří mu podklady připraví 

a předají. 

 

e) do 30. 9. 2013: zástupci oblastních svazů jsou povinni zaslat seznam své 

členské základny na e - mail generálního sekretáře, a to v tomto znění: jméno, 

příjmení, rodné číslo.  

 

13) SR informovala VH o splněných úkolech na základě odsouhlasené Strategie 

malého fotbalu ČR a o úkolech pro rok 2013 a 2014, které jsou součástí této 

strategie 

 

2012: 

 

do 31. 7. (před začátkem podzimní části sezóny malého fotbalu) 

 

a) změna stanov vč. potvrzení MV ČR o změně (vč. změny názvu organizace a jejího 

sídla) - hotovo 

 

b) odsouhlasení této strategie VH - hotovo 

 

c) odsouhlasení základních partnerů svazu (marketingová agentura, partner pro 

sportovní vybavení, partner pro poháry, mediální partneři) - hotovo 

 



 

 

d) nové logo svazu - hotovo 

 

e) vytvoření marketingového oddělení svazu (komunikace s médii, stanovení 

možnosti využití loga, barev, administrace AMF na Facebooku, Youtube, 

administrace internetového portálu www.malakopana.cz / www.malyfotbal.cz, 

sjednocení názvu malý fotbal / malý fotbal, vytvoření prezentace AMF pro 

sponzory a partnery vč. komunikace s nimi, stanovení termínů, v jakých oblastní 

svazy posílají novinky na AMF, loga partnerů na stránkách oblastních svazů AMF, 

komunikace s marketingovou komisí EMF ... ) - zajišťováno mediální agenturou 

Sport Bohemia, a. s. a generálním sekretářem AMF ČR 

 

f) vytvoření oddělení turnajů (úkol: sjednocení pravidel turnajů v malého fotbalu, 

záštita turnajů aj.) - změna: řešeno Komisí turnajů Evropské federace malého 

fotbalu, kde bude kompletní seznam turnajů malého fotbalu (možnost výběru dle 

data, dle země), internetový portál AMF ČR bude odkazovat na tuto část 

internetového portálu Evropské federace malého fotbalu (do 28. 2. 2013). 

 

Generální sekretář AMF ČR informoval zástupce oblastních svazů o možnosti 

vložení turnaje na stránky AMF. 

 

g) vytvoření oddělení IT (správa int. portálu AMF) - je řešena generálním 

sekretářem AMF ČR Mgr. Reném Pazderou (pravidelné informace a 

výsledkový servis z regionů), a to ve spolupráci s Ing. Michalem Růžkem. 

 

h) oddělení strategického rozvoje (oslovení nových členů AMF, modernizace svazu a 

MK v ČR) - řešeno F. Judou a M. Hornem (noví členové MK Velké Meziříčí a 

Olomouc v jednání Uh. Hradiště a Česká Třebová) 

 

i) změna visuálu int. portálu AMF - hotovo 

 

j) vybavení reprezentačního týmu a Správní rady svazu sportovní kolekcí - hotovo, 

vybavení členů Správní rady z budgetu Nike pro rok 2013 

 

k) stanovení širšího kádru reprezentace ČR pro ME v Moldávii - informace poslala 

jen 1/5 členů - Brno, Jihlava, Kopřivnice, Ostrava, Milovice). Úmyslem není 

poslat vždy jméno / jména, stačí alespoň informovat, že v dané oblasti není 

nikdo, kdo by byl výkonnostně hoden reprezentaci, tak jak to některý ze 

svazů uvedl. 

 

http://www.malakopana.cz/
http://www.malyfotbal.cz/


 

 

l) stanovení přesných termínů a míst pro MČR 2013 – hotovo 

 

SR rozhodla, že první kvalifikační kolo se odehraje 28. 10. 2013, druhé kvalifikační 

kolo 23. 11. 2013, Final 4 pak 18. 1. 2014 v Milovicích (popř. bude místo upřesněno).  

 

Byli osloveni případní zájemci o uspořádání kvalifikačních kol, mimo stávající čtveřici 

(Brno, Kopřivnice, Praha, Příbram) vyslovila zájem o říjnovou kvalifikaci Litomyšl. 

 

V příštích kvalifikačních kolech o postup do Final 4 MČR bude od jednotlivých 

mužstev vybírána 100% vratná kauce, aby bylo zajištěno, že do místa konání akce 

přijedou. 

 

m)  stanovení jednotných dresů, trenýrek, štulpen a chráničů v 1. ligách vč.  

kapitánských pásek (pro účely medializace na ČT4) - dle Magazínu malého 

fotbalu splnilo pouze Brno. Jak jsou na tom ostatní svazy, které v Magazínu 

nebyly prozatímně prezentovány? 

 

Všichni hráči, kteří nastoupí do zápasů, které budou prezentovány před kamerami 

ČT, by měli být jednotně vybaveni – stejně tak, jako v případě Final Four MČR.  

 

n) vybavení rozhodčích 1. lig oblastních svazů dresy od sportovního partnera (pro 

účely medializace na ČT4) - prozatímně se nepodařilo, důvodem je, že Nike 

nemělo ještě dresy rozhodčích skladem 

 

o) každý svaz je povinen umístit na hlavní stranu logo AMF ČR s proklikem na int. 

portál AMF ČR a informace, které mu zašle AMF ve věcech MČR apod. (viz 

informace od generálního sekretáře R. Pazdery, kdo splnil vč. loga Sabe a 

Nike). Rozdání směrnice pro objednávku od společnosti Sabe, spol. s. r. o. 

(poháry a medaile) a představení cesty k objednávce sportovního zboží Nike. 

 

Blansko: chybí logo AMF, Nike i Sabe 

Brno: OK 

Havlovice: logo AMF (link upravit na www.malyfotbal.cz) 

Jihlava: chybí logo Nike (Legea?) 

Kadaň: chybí logo AMF, Nike i Sabe 

Klatovy: logo AMF (link upravit na www.malyfotbal.cz), chybí logo Nike (Legea?) 

Kopřivnice: chybí logo Nike (Legea?) 

Litomyšl: chybí logo Nike i Sabe 

Macourov: chybí proklik na stránky AMF, logo Nike i Sabe  

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


 

 

Milovice: chybí logo Nike i Sabe 

Ostrava: chybí proklik na stránky AMF  

Pardubice: chybí proklik na stránky AMF, logo Nike 

Praha – Hanspaulka: chybí logo Nike i Sabe  

Praha – PKFL: OK 

Příbram: chybí logo AMF, Nike i Sabe  

Velké Meziříčí: OK 

 

p) rozměry a umístění bannerů na stránkách OS MK pro partnery AMF ČR (v pxl) – 

nedodáno 

 

do 31. 12. 

- materiál marketingové komise - jak a kde bude prezentován malý fotbal v ČR a 

jeho regionální soutěže, a to včetně pozvánek na novou sezónu malého fotbalu 

(viz Matěj Horn - ČT, MF Dnes, rádio). 

 

rok 2013: 

 

a) zřízení TIPligy (prozatímně 6 vybraných měst ČR - Praha - Hanspaulka, Brno, 

Pardubice, Příbram, Blansko, Jihlava, spravuje Odd. marketingu a PR), 

 

b) stanovení věkových kategorií dle Evropské federace malého fotbalu (U16 - 

základní školy, U19 - střední školy, U22, 35 +, 45 +, ženy). 

 

c) nedokončené úkoly strategie z roku 2012:  

 

 dokončení elektronického seznamu turnajů malého fotbalu k nabídnutí pro 

veřejnost na internetovém portálu www.malyfotbal.cz (přesměrovávání na 

int. portál Evropské federace malého fotbalu, kde budou prezentovány 

všechny turnaje malého fotbalu v Evropě), 

 

 rozšíření kádru národního týmu, 

 

 rozměry a umístění bannerů na stránkách OS MK pro partnery AMF ČR (v 

pxl). 

 

 

 

 

http://www.malyfotbal.cz/


 

 

2014: 

 

a) sjednocení pravidel dle pravidel Evropské federace malého fotbalu 

(www.eurominifootball.com): počet hráčů 5 + 1, auty, doba hry, velikost míče, 

rozměry branek, rozměry hřiště s možností modifikace,  

 

b) každý svaz má registrační karty hráčů 

 

14) SR informovala VH o Poháru vítězů pohárů 2013 

 

Litomyšl se vyjádří v únoru po Valné hromadě, zda má zájem o pořadatelství. 

Havlovice možný pořadatel v roce 2014. 

 

15) SR informovala VH o pořádaném turnaji v malém fotbale - Victory Cup 2013 

(3. ročník), který je pořádán především pro výběry oblastních svazů malého 

fotbalu. Datum konání: 2. 2. 2013, hala Milovice, umělý trávník III. generace 

 

16) SR informovala o turnaji Zelencup.cz (pro výběry oblastních svazů, ale i pro 

týmy - turnaj je třeba po výzvě generálního sekretáře AMF ČR prezentovat 

na hlavní straně internetového portálu oblastního svazu). Turnaj má být v 

budoucnu největším turnajem malého fotbalu v ČR. Datum konání: 21. - 23. 

6. 2013, Český Dub (okr. Liberec) 

 

17) Financování oblastních svazů ze strany AMF ČR: 

 

Bude svolána mimořádná valná hromada, kde bude představen rozpočet: 

Podmínkou pro zisk financí je řádné a včasné plnění úkolů Správní rady (mj. 

včasně zaplacené členské příspěvky a včasně zaslaná členská základna, v 

budoucnu případně další podmínky). Důležité také je, aby oblastní svazy 

dodržovaly strategii malého fotbalu 2012 - 2016, kterou 9. 7. 2012 schválila VH na 

svém zasedání v Černé Hoře (okr. Blansko). 

 

18) SR Informovala VH o vývoji malého fotbalu na mezinárodní scéně - 

Evropská   federace malého fotbalu a Světová federace malého fotbalu 

 

a) Mistrovství Evropy 2012, Moldávie - vyhodnocení (finance, výsledek, organizace, 

počet obdržených delegací reprezentantů ze strany oblastních svazů, rozhodčí 

AMF ČR), 

 

http://www.eurominifootball.com/


 

 

b) Mistrovství Evropy 2013 - jména kandidátů, informace o podobě ME v budoucnu 

(U15, U18, U21, ženy), 

 

c) internetový portál Světové federace malého fotbalu, Evropské federace malého 

fotbalu (www.eurominifootball.com), FIFRA, Asie - Thajsko, 

 

d) SR doporučuje VH schválit, aby oblastní svazy AMF ČR zasílaly každoročně 

delegaci reprezentantů pro mezinárodní soutěže (prozatímně jen v kategorii mužů) 

na daný rok na e - mail generálního sekretáře rene.pazdera@malyfotbal.cz, a to 

každoročně v průběhu dvou měsíců od 1. 12. do 31. 1. roku, na který je delegace 

určena. Tím se tak zabrání i nově příchozím hráčům v jarní části sezóně, kteří 

nejsou ještě řádně prověřeni. Generální sekretář následně po zpracování těchto 

dat odešle seznam reprezentantů generálnímu manažerovi národního týmu, který 

poté vyzve tyto reprezentanty k účasti na plánovaných akcích a soustředěních. 

 

Poslat na e – mail generálního sekretáře AMF ČR (do 30.5.2013) 

 

19) SR doporučuje VH stanovit termín další řádné VH na neděli 19. ledna 2014 v 

Milovicích (okr. Nymburk). 

 

20) Diskuze 

 

Milovice: upravit kontaktní údaje v mapce na webu AMF ČR, zkontrolovat, jestli tam 

jsou všechny oblastní svazy malého fotbalu (chybí Velké Meziříčí) 

 

J. Mráka: Dvůr Králové, Macourov  nezaplatili členské příspěvky za rok 2012  

 

Oblastní svazy zašlou J. Mrákovi do konce dubna počet mužstev kvůli členským 

příspěvkům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rene.pazdera@malyfotbal.cz


 

 

21) Závěr, podepsání zápisu zasedání VH. 

 

Podpisy členů valné hromady (jméno, příjmení, název oblastního svazu, podpis): 

 

 

Filip Juda – Brněnský svaz malé kopané   ………………………………  

 

Jaroslav Kocián – Havlovický svaz malé kopané ………………………………  

 

Jan Mráka – Malá kopaná Jihlava    ……………………………… 

 

Jiří Krejčí – Klub malé kopané Kopřivnice  ……………………………… 

 

Pavel Holomek – Minikopaná Litomyšl  ……………………………… 

 

Martin Jokl – Milovická liga malého fotbalu  ……………………………… 

 

Pavel Majer – Pardubická malá kopaná  ……………………………… 

 

Matěj Horn – Pražský svaz malého fotbalu  ……………………………… 

 

Vilém Řehák – Pražská klubová fotbalová liga ……………………………… 

 

René Pazdera – Malá kopaná Příbram  ……………………………… 

 

Pavel Rosický – Malá kopaná Velké Meziříčí ……………………………… 


