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1. Zahájení: 
 
1. Schválení programu jednání. 

• SR schválila program jednání. 
 
2. Schválení zapisovatele jednání. 

• Přítomni: Dr. Filip Juda, Mgr. René Pazdera, Mgr. Antonín Schneider a Ing. 
Pavel Rosenbach.   Zapisovatelem jednání schválen Ing. Pavel Rosenbach . 

  
 
2. Aktualizace Soutěžní řádu BSMK a dalších dokumentů: 
 
1. Změna stanov: SR BSMK je složena z 5 - ti členů, dále viceprezident BSMK - je 

statutárním zástupcem BSMK stejně jako prezident, oba jednají odděleně. 
• SR schválila změnu stanov v tomto znění: Bod 7. – VH odstavec 2: Valná 

hromada volí prezidenta, viceprezidenta svazu, členy Správní rady a členy disciplinární 
komise. Byl přidán bod 10. – Viceprezident svazu: Viceprezident zastupuje sdružení 
navenek. Prezident a viceprezident jednají za svaz samostatně. Jedná jeho jménem. 
Rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, zodpovídá se Správní radě. Je volen 
valnou hromadou na pětileté funkční období. Má právo svolávat Správní radu, jednotlivé 
komise a oddělení svazu.  

• Aktualizace bodu 6. ve znění. Orgány sdružení jsou: valná hromada, správní 
rada, prezident svazu, vi ceprezident svazu a disciplinární komise. 

• Správní rada sdružení je složena z 5 - ti členů. Volba člena SR je platná, 
vysloví - li se pro ni nadpoloviční většina hlasujících. 

 
2. Juniorská liga: právo na start hráče, který v den utkání nedovr šil 16 - ti let věku. 

• Bod 21.1. SŘ byl aktualizován takto: Aby hráč mohl startovat v soutěžích 
mužů pořádaných BSMK, musí v den zápasu dovršit věku minimálně 12 - ti let. O 
případné výjimky je nutné požádat SR BSMK. V případě startu hráče mladšího 18 - ti let 
je třeba podpis zákonného zástupce tohoto hráče. V Bambiny lize juniorů smí startovat 
hráči, kteří nedovršili v den utkání této soutěže věku 16 - ti let. 

 
3. Schválení “Směrnice pro vedoucí reprezentace BSMK”. 

• SR BSMK směrnici schválila. 
 
4. Informace o počtu týmů a jejich rozdělení do lig. Definice postupu ze 3 ligy do 2. ligy a 

sestupu z 2.  ligy do 3. ligy (baráž, přímý sestup, postup,  viz příloha). 
• SR BSMK rozhodla, že postupový a sestupový klíč pro sezónu 2012/2013 

bude následující: Z 2. ligy sestupují přímo do 3. ligy poslední 2 týmy v tabulce. Z obou 
3. lig postupují přímo do 2. ligy týmy na 1. místech. Týmy na místě 7. a nižším sestupují 
z 3. lig do 4. ligy. Týmy na 13. místě a nižším sestupují ze 4. do 5. ligy. Byly 
zaktualizovány propozice pro 2. a 3. ligu. 

 
5. Pokutu za nekompletní výbavu rozhodčího stanovit na 150,-. 

• SR schválila a pokuta bude doplněna do Sazebníku trestů a pokut pod bod 
12.10. 

 
6. V posledních 5 - ti kolech sezóny se nesmí dopisovat hráči na soupisky týmů. Do těchto 

5 - ti kol se nepočítá jakákoliv nadstavbová soutěž (např. play off o postup apod.), V 
nadstavbových  soutěžích (viz. výše) není možné dopisovat nové hráče na soupisku 



 

 

(vyjma těch neaktivních) ani dělat jakékoliv transfery (hostování, přestup či střídavý 
start). 

• SR schválila a ustanovení bude doplněno do jednotlivých bodů Soutěžního 
řádu (doplní R. Pazdera). 

 
7. Návrh Z. Táborského (SK Retro Brno): zrušení soupisek s rodnými čísly, pouze datum 

narození. 
• SR návrh schválila od sezóny 2013/2014 (R. Pazdera upraví soupisku a 

nahraje na web). 
 
8. Dořešení utkání SSC Brno - Spodek Bohunice. Najití systému jak eliminovat nástup 

těchto hráčů v utkáních. 
• SR doplnila Sazebník trestů o bod 13.2. 

 
9. Lukáš Jelínek: jeho dopis, týkající se utkání Tango - Karlsberg, návrhem je zvýšení 

disciplinárního trestu - pozastavení herní činnosti pro další takové případy. Návrh není 
odvoláním proti již rozhodnutému trestu. Má pouze p ředejít dalším takovým událostem a 
nízkým trestům za ně. (příloha). 

• SR projednala tento bod a upravila Sazebník pokut a trestů čl. 3 odst. 3.1. – 
3.5.  

 
10. Zvýšení pokuty za nepříchod rozhodčího na utkání. Pokud svaz koupí 2 míče v ceně 

do 400,-, tak se musí uhradit ze zaplacené pokuty od rozhodčího, tj. 1 000,- pokuta jako 
návrh (800,- míče, 200,- administrativa, hovorné). 

• Schváleno viz bod 12.1. Sazebníku pokut a t restů. 
 
11. Vítěz SIMOST Superligy reprezentuje BSMK na prestižním turnaji v malé kopané - 

Zelencup (BSMK mu hradí startovné, v jehož ceně je i ubytování po dobu turnaje). V 
druhé věci se tohoto turnaje zúčastní také výběr BSMK. V rozpočtu BSMK tzn.: 3 500,- 
pro vítězný tým (startovné a ubytování) , 3 500,- pro výběr BSMK (startovné a 
ubytování), 4 000,- cestovné, 3 000,- stravné, tj. 10 500,-.  

• SR rozhodla, že na Zelencup pojede pouze výb ěr BSMK. 
 
12. Návrh Petra Moučky (Karlsberg C. F.): SIMOST Superliga - pokud není v čase začátku 

utkání přítomno na hřišti 6 hráčů (tedy 5 + 1), využije se čekací doby, pokud ani poté, 
tak dochází ke kontumaci utkání. Úmyslem je zabránit vysokým výsledkům v SIMOST 
Superlize jako bylo např. utkání Gioia - Colgate. Komentář F. Juda: “V této věci navrhuji 
vyjádření se zástupc ů klubů SIMOST Superligy a následně posvěcení tohoto pravidla.” 

• R. Pazdera přednese na VH návrh, kde by pro Superligu byla výjimka, že 
týmy jsou povinny zahajovat svá utkání v  počtu 5+1. 

 
13. Jak ošetřit to, aby kluby nepsaly do zápisu i hráče, kteří se nakonec zápasu 

nezúčastní. Případně, aby se toto tito hráči v zápise o utkání po jeho skončení škrtli. Je 
třeba k tomu najít nějaký mechanismus. 

• Rozhodčí je povinen upozornit kapitána po skončení utkání před podpisem 
zápisu o utkání, aby svým podpisem stvrdil, že hráči uvedení v zápise do utkání 
skutečně nastoupili. Jména hráčů, kteří do utkání nenastoupili, musí být v zápise o 
utkání škrtnuta. 

 
14. SR rozhodla, že součástí soutěžního řadu jsou propozice jednotlivých soutěží (bod 
21.9.). Propozice jsou ke stažení na webu www.malakopanabrno.cz 
 

http://www.malakopanabrno.cz/


 

 

15. SR upravila Sazebník pokut a trestů, rozšířen o bod 13.2. a 14.5. Zvýšena pokuta u 
bodu 12.3. 
 
16. F. Juda s R. Pazderou změní dispoziční práva k účtům BSMK. 
 
17. R. Pazdera zaktualizuje všechny směrnice a dokumenty BSMK (kontakty, adresy, 
jména). 
 
18. R. Pazdera vytvoření směrnici pro náplň práce oddělení PR. 

 
19. R. Pazdera vytvoří směrnici pro náplň práce oddělení fotodokumentace . 
 
 
3. Akce BSMK:  
 
1. Školení rozhodčích BSMK, návrhem je termín 30. 8., případně 28. nebo 29. 8.  

• Školení rozhodčích proběhne 27. 8. 2012 od 19:00. R. Pazdera se spojí s A. 
Denevem ve věci obeslání rozhodčích. 

 
2. Filip Juda: zařízení věcí, týkajících se utkání české reprezentace v malé kopané, která 

odehraje v úterý 28.8.2012 na VUT přátelské utkání se Slovenskem (začátek 20:15).  
 
3. Návrh A. Dvořáka (Rakol Brno): Ligový pohár BSMK hraný v průběhu sezóny jako play 

off. Návrhem je zjistit jaké stanovisko zaujímá VH BSMK. 
• R. Pazdera na zasedání VH poptá zájem týmů o ligový pohár BSMK. Jako 

možnosti stávající jednodenní turnaj, nebo vyřazovací způsob v průběhu soutěže. Od 
sezóny 2013/2014 bude na přihlášce do nové sezóny kolonka o závazné účasti na 
ligovém poháru (pod pokutou při nenastoupení, doplněn bod 10.4. do Sazebníku trestů 
a pokut) . 

 
4. F. Juda připraví podklady pro turnaj národnostních menšin. 
 
 
4. Rozpočet BSMK pro sezónu 2012/13: 
 
1. Představení rozpočtu pro nastávající sezónu soutěží BSMK (bude prezentováno i na 

VH BSMK). 
• Prezident F. Juda předložil návrh rozpočtu a ten byl schválen. 

 
2. Představení dokumentu pro VH, který informuje o tom, co je hrazeno ze startovného a 

členských příspěvků. 
• Prezident F. Juda předložil dokument a ten byl schválen. 

 
3. Zvýšení odměny členům DK BSMK ze 100, - na 200,- za účast na zasedání DK BSMK . 

• SR schválila zvýšení odměny. 
 
4. Odměna pro A. Schneidera 2 500,-/měsíc, bude provádět kontrolu zápisů o utkání, dále 

přípravu podkladů pro výplaty a pokuty pro rozhodčí a překlad článku do AJ. Podklady 
pro výplatu rozhodčích pošle R. Pazderovi , který má za úkol  jejich vyplácení . 

• SR bod v tomto znění schválila. 
 
 



 

 

5. Internetový portál BSMK: 
 
1. Administrace sekce Top Ten Award 2011/12 - domluva s M. Růžkem, aktualizace 

posledního ročníku TTA nejde uložit. 
• Aktualizace je funkční. R. Pazdera zaktuali zuje sekci TTA. 

 
2. M. Růžek - označení brankáře “G” v soupisce na webu, tedy obdobně tak, jak je 

označen kapitán. 
• F. Juda přepošle M. Růžkovi. 

 
3. René Pazdera - dodělání kontaktních údaj ů a fotek v profilech týmů. 
 
4. René Pazdera - naskenování článků z novin na web. 
 
5. Informace o připravovaném elektronickém informačním systému Evropské federace 

malého fotbalu a aplikaci, hře malého fotbalu. To vše aplikované z Evropské federace 
malého fotbalu (EMF) na stránky národních svazů malého fotbalu a oblastních svazů. 
Viz příloha. 

 
6. Nový systém, který je již aplikovaný celoplošně na soutěžích malého fotbalu ve Velké 

Británii (http://www.leisureleagues.net /), a který se připravuje pro národní svazy a EMF 
za účelem zajištění lepší pozice k vyjednávání u partnerů a zajištění financí pro národní 
svazy a tím i  regionální asociace, přinese tyto věci: 

 
a) mezinárodní porovnání výsledků jak hráčů, tak i týmů, tedy např. když hráč Jan Novák 

vstřelí ve 2. lize BSMK 28 branek po 20 kolech, bude si moci jednoduše porovnat na 
jaké místo ho to řadí mezi evropskými střelci. Jeho profil si budou moci uživatelé 
stránek BSMK prohlédnout jak na BSMK, tak i na webu AMF ČR a také na webu EMF. 
Stejně tak tomu bude i v případě karet, vychytaných nul, počtu odehraných utkání a v 
řadě dalších statistik, 

 
b) registrace nových hráčů týmů přes web (každý prezident klubu disponuje svým 

uživatelským jménem a heslem), nahraje fotku hráče a vyplní elektronickou přihlášku, 
po kompletně provedené registraci hráči automaticky odejde ze systému BSMK 
elektronický uvítací e-mail, 

 
c) startovné, členské příspěvky, pokuty a další platby je možné platit také přímo kartou 

(stejný systém jako např. při rezervaci hotelu na booking.com), to vše vč. spárování s 
bankovním účtem BSMK, DK BSMK, 

 
d) e - SHOP (např. sportovní kolekce s potiskem loga BSMK), tzv. E - SHOP, platba 

kartou, 
 
e) disciplinární komise: po rozhodnutí a jeho zapsání na internet dojde k tomu, že jak 

samotnému provinilci, tak i prezidentovi klubu, příp. i všem členům DK BSMK odejde na 
jejich e-mail rozhodnutí o trestu. Automaticky po rozhodnutí přijde mail hráči a zástupci 
klubu a všem členům DK + dalším zainteresovaným osobá m v tomto případu, 

 
f) jakmile se odehraje utkání v SIMOST Superlize, automaticky poté, co jsou zadány na 

webu statistiky k utkání, odejdou e-maily všem hráčům této soutěže s aktuálním 
výsledkem a odkazem na aktuál ní tabulku SIMOST Superligy, 

 

http://www.leisureleagues.net/


 

 

g) sjednocení Sazebníku (nikoli spojení, ale sjednocení dokumentů, aby byly v celé 
Evropě stejné tresty, vyjma peněžitých trestů, které budou odlišné). 

 
7. P. Rosenbach zakt ualizuje složení VH. 
 
8. R. Pazdera umístí na web článek o volbě nového člena SR. 

 
9. R. Pazdera doplní na webu sekci  hřiště BSMK. 

 
10. R. Pazdera zaktualizuje mini dresy týmu na webu.  

 
 
6. Novinky a modernizace: 
 
1. Vytvoření ligy vysokých škol, tzv. Campus liga. Najití mechanismu pro oslovení těchto 

týmů na školách. Kompetentní osoba: R. Pazder a. 
• V průběhu podzimu F. Juda připraví podklady ke Campus l ize. 

 
2. Sídlo BSMK - Holandská 2/4. F. Juda doporučuje nepodepisovat smlouvu se 

společností Regus, důvodem je: 
 

a) smluvní podmínky neodpovídají tomu, co BSMK požaduje (viz. příloha) a 
společnost Regus neručí za věci, za které má BSMK společnosti Regus 
měsíčně platit 

b) EMF začne na podzim letošního roku ve spojení s MK ve Velké Británii 
vytvářet systém, na kterém by jel malý fotbal v celé Evropě (viz. kapitola 
Internetový portál BSMK v tomto dokumentu). Součástí tohoto sytému je i 
registrace nových hráčů prostřednictvím prezidentů klubů bez nutnosti 
zásahu BSMK. Max. 2 roky by tak ještě měl BSMK řešit registrace 
prostřednictvím dosavadní sm ěrnice. 

 
• SR rozhodla, že se smlouva se společností Regus nepodepí še. 

 
 
7. Tým SR BSMK: 
 
1. R. Pazdera připraví soupisku týmu SR BSMK a zároveň se stane vedoucím týmu SR 

BSMK (dresy E.ON - Café Bar Espaňa, max. do konce září, poté dojde objednávka od 
Nike). 

• Vedoucím týmem SR BSMK bude po odsouhlasení T. Balabán. F. Juda 
objedná nové dresy.  

 
 
8. Marketing BSMK: 
 
1. Facebook: propojení s termínovou listinou BSMK, aby členové mohli označit na FB 

“právě jsem na malé kopané - Brněnský svaz malé kopané”. Tedy tak jak je např. právě 
jsem v kavárně ABC. 

• R. Pazdera napíše na technickou podporu Facebooku a zj istí možnosti. 
 
2. F. Juda vypoví sml ouvu s p. Trojanem. 
 



 

 

3. R. Pazdera zajistí L. Zhoře na natáčení zápasů. 
 
 
9. Investiční věci: 
 
1. BSMK - nákup branek ve vý ši 5 000,- od Rebešovic pro účely hřiště Chalabalova. 

• SR BSMK schvál ila nákup branek za 4.500, -. F. Juda zajistí převoz. 
 
 
10. Závěr: 
 
1. Kontrola úkolů z předešlých zasedání SR BSMK v pr ůběhu sezóny 2011/ 12. 
 
2. Věci k projednání ze st rany členů SR BSMK. 

 
• SR BSMK projednala návrhy p ředsedy DK BSMK s tímto výsledkem: 

• Do sazebníku pokut a trestů se doplní body 12.11. a 14.6.  
• SR BSMK upravila bod 13.4. SŘ; Střídavým startem je taktéž možno 

myslet využití hráče nižší soutěže v soutěži vyšší v kategorii mužů. 
Střídavý start přebírá podmínky hostování.  V tomto případě smí být 
hráč aktivním hráčem maximálně dvou klubů. Střídavý start platí 
pouze na polovinu soutěže, tj. jarní podzimní nebo jarní část s 
následným možným prodloužením opět na danou polovinu sezóny – 
podzim nebo jaro. Maximální délka pro střídavý start činí půl roku. V 
posledních pěti kolech není možné registrovat nové střídavé starty 
hráčů. Více k pravidlu stanovuje Směrnice ke střídavému star tu. 

• Doplnění sazebníku pokut a t restů o dodatek č. 7. 
 
3. Schválení zápisu pro nastávající valnou hromadu BSMK. 
 
Návrh: 
 
Zasedání valné hromady Brněnského svazu malé kopané, o. s.  
 
Valná hromada schválila návrh Správní rady Brněnského svazu malé kopané, o. s. (dále 
jen “BSMK”), aby BSMK požádal o členství v Asociaci malého fotbalu České republiky a 
stal se tak tak jejím právoplatným členem od roku 2012 na dobu neurčitou. 
 
Valná hromada schválil a návrh Správní rady o úpravě stanov BSMK, a to:  
 
byl vsunut bod X. s názvem “Viceprezident svazu”, který vypovídá o pravomocech a 
povinnostech viceprezidenta svazu. Tyto pravomoci a povinnosti jsou stejné jako u 
prezidenta svazu. Oba jednají za svaz samostatně, v bodě VII., odst. 2, kam bylo 
dopsáno, že VH volí i viceprezidenta svazu, bod VIII., odst. 2, dle kterého se mění počet 
členů Správní rady ze 7 na 5, v bodě VI. byl dopsán viceprezident svazu jako statutární 
orgán. 
 
Valná hromada na návrh SR BSMK zvol ila viceprezidentem BSMK Mgr. Reného Pazderu.  
 
Valná hromada bere na vědomí zápis ze zasedání Správní rady BSMK ze dne 19. 8. 
2012., o kterém byla informována, a kter ý je součástí tohoto zápi su. 
 



 

 

Valná hromada schválila návrh Správní rady BSMK zřídit svazy v městských částech, 
které povedou lidé, delegovaní Správní radou BSMK, zpravidla se bude jednat o členy. 
 
Valná hromada schvaluje, že statutárním zástupcem BSMK je do nových voleb, tedy do 
30. 6. 2013 Dr. Filip Juda jako prezident svazu a Mgr. René Pazdera jako viceprezident 
svazu. 
 
Valná hromada byla seznámena s postupem ve věci volby 5. člena Správní rady BSMK. 
Ta bude vyhlášena v souladu se Stanovami BSMK, tedy min. 14 dní před konáním této 
volby. Členové BSMK budou upozorněni na tuto volbu a možnost kandidatury na 
internetovém portálu BSMK - www.malakopanabrno.cz.  
 
 
4. Schválení zápisu SR BSMK podpi sy členů BSMK. 
 
 
Ve Velkých Bílovicích dne 19. 8. 2012 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Rosenbach      Dr. Filip Juda 
 
 
 
 
Mgr. René Pazdera        Mgr. Antonín Schnei der 
 


