
PROGRAM ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK (SR BSMK)
9. – 13. 2. 2011, Hrotovice

1.     Projednání posledního zápisu za zasedání SR BSMK ze dne 25. 11. 2010

SR BSMK zkontrolovala plnění úkolů z mimulého zasedání rady a uložila níže 
uvedeným členům tyto úkoly:

a) A. Schneider, P. Rosenbach: Doporučení profilu BSMK na FB svým přátelům

b)SR BSMK znovuprojednala akci – závěrečná ligy žen a firem a vypracovala její 
harmonogram. Závěrečná se koná ve čtvrtek 17. 2. 2010 od 19-ti hodin v 
Pivnici u Čápa. Členové SR BSMK si v této věci rozdělili organizační funkce:

Filip Juda zajistí osobu pro maskota BSMK, míč pro nožičkovanou, 
kompletu dresů od každého týmu a 8 členek z   ligy žen pro přehlídku 
dresů. Dále zajištění ozvučení a pozvání jednatelů společnosti Garko, 
příapdně dalších osob. Filip Juda zajistí slevu na ceny pro soutěžící (viz 
harmonogram akce) 

Pavel Rosenbach: fotograf akce

Libor Zhoř: kamera akce

c) Filip Juda zjistí možnosti výhodnějších cen u vybraných konkurenčních firem, 
vycházející z ceníku společnosti Keloc



d) Filip Juda: vypracuje formulář předávací protokol k dresům reprezentace aj., 
a to vč. pole  „pořizovací cena zapůjčené věci“. Dále větu “vypůjčitel 
stvrzuje cenu věci ... “ a na příštím zasedání předloží členům SR BSMK 
všechny dohody o zapůjčených věcech, které jsou ve vlastnictví svazu.	

2.       Filip Juda, Pavel Rosenbach: shlédnutí počtu založených e-mailových adres s 
příponou bsmk.cz, následné jejich přesměrování na novou příponu 
malakopanabrno.cz a jejich aktualizace, případné zrušení

  Tento bod byl přesunut na březnové zasedání – F. Juda se sejde před 
březnovým zasedání SR BSMK s P. Rosenbachem ve výše uvedené věci a 
podají SR BSMK zprávu

3.      Projednání role a kompetencí Odvolací a revizní komise BSMK. Návrh na 
případnou změnu odvolacího orgánu a systému odvolání se proti rozhodnutí 
DK BSMK.

   SR BSMK se vyjádřila k poslednímu zasedání Odvolací a revizní komise, které se 
zabývalo utkáním Bohunice 30 – Cordoba 06 a navrhla Odvolací a revizní komisi 
přehodnotit výsledek jejího listopadového zasedání ve věci odložení zápasu 
Bohunice 30 – Cordoba a vzhledem k nedodržení Soutěžního řádu BSMK pro 
zasedání Odvolací a revizní komise, přikázala této komisi zasednout ještě jednou 
dle platných bodů Soutěžního řádu. Dále Správní rada svazu rozhodla o odvolání 
zrušení Odvolací a revizní komise s tím, že funkci odvolacího orgánu bude plnit 
Správní rada BSMK. Tím tak dle stanov svazu navrhuje Správní rada členům 
únorové valné hromady ke schválení, aby funkci Odvolací a revizní komise 
převzala Správní rada svazu s tím, že člen Správní rady jehož osoby nebo klubu 
se problematika týká nemůže v dané věci hlasovat. Při shodném počtu hlasů má 
předseda Správní rady rozhodující hlas. V případě odsouhlasení členy valné 
hromady bude tato změna zobrazena ve stanovách svazu a Disciplinárním řádu 
BSMK.

Aktualizace interních řádů BSMK

1. Úprava bodů stanov sdružení, následné předložení valné hromadě

SR BSMK schválila úpravu stanov sdružení. Filip Juda zašle po zasedání valné 
hromady zaktualizované stanovy, o kterých rozhodla SR na Ministerstvo vnitra 
ČR (MV ČR). Po potrvzení stanov MV ČR je Filip Juda umístí na internetový 
portál BSMK



2. Schválení aktualizací Soutěžního řádu BSMK

    Pavel Rosenbach umístil na internetové stránky BSMK zaktualizovaný Soutěžní 
řád BSMK. Filip Juda následně umístí na internetové stránky BSMK tento 
Soutěžní řád BSMK (SŘ BSMK), ve kterém budou červeně označeny body, u 
kterých došlo ke změně. SR BSMK na návrh Filipa Judy schválila tzv. “Střídavý 
start hráčů” a vypracovala k němu “Směrnici ke střídavému startu hráče”. 
Následně tuto směrnici umístila na internetové stránky BSMK do sekce 
“DOKUMENTY – SMĚRNICE”. Pravidlo pro střídavý start hráče vzejde v platnost 
od sezóny 2011/12. Dále SR BSMK pověřila Filipa Judu k vytvoření formuláře k 
oznámení střídavého startu hráče. Filip Juda dále probere s  Petrem Míčkem 
nastavení systému ke střídavému startu hráčů – vztahuje se k internetovým 
stránkám BSMK.

3.	 Schválení aktualizací Disciplinární řádu BSMK a Sazebníku poplatků, pokut, 
trestů a odměn. Juda informuje Míčka o článku 22 odst. 2 ŽK ČK

Předseda Disciplinární komise BSMK René Pazdera představil návrh aktualizací 
Disciplinárního řádu BSMK (DŘ BSMK) a spolu s ním i návrh na rozdělení 
Sazebníku poplatků, pokut, trestů a odměn na dva dokumenty, a to Sazebník 
poplatků a odměn a na Sazebník pokut a trestů. SR BSMK schválila návrh 
aktualizací DŘ BSMK a rozdělení Sazebníku a všechny tyto dokumenty umístila 
na stránkách BSMK v sekci “DOKUMENTY”.

4.     Představení Propozic k lize žen a firem

SR BSMK vypracovala a schálila Propozice Swatch ligy žen pro jaro 2011 a pro 
stejné období i Propozice MasterCard ligy firem. SR BSMK umístila tyto 
propozice na internetové stránky BSMK a pověřila Filipa Judu k umístění těchto 
dokumentů taktéž do sekce “NOVINKY” na stránkách BSMK.

5.     Filip Juda předložil členům SR BSMK návrh ke schválení dokumentu “Koncept k 
modernizaci SIMOST Superligy a nižších lig (2011 – 2013)”. Jedná se o 
kategorii mužů.

	 	
SR prostudovala, upravila a následně schválila tento dokument. Mezi 
nejdůležtější body tohoto konceptu patří následné snižování počtu týmů v 
SIMOST Superlize za účelem nedohrávat ligová utkání v prosinci, najít finance 
na druhého rozhodčího v utkání (od sezóny 2012/13) a výkonnostně sjednotit 
soutěž, aby nedocházelo k vysokým výsledkům, které nepřidávají na kvalitě 
týmů ze spodních řad tabulky. Konkrétní podoba rozhodnutí – v   sezóně 
2011/2012 budou sestupovat 4 týmy z   nichž 2 budou nahrazeny 
postupujícími z nižší soutěže. Stejně tak i v sezóně 2012/2013. V případě, že 
po sezóně 2011/2012 nebude možné dosáhnout počtu 14-ti týmů v nejvyšší 
soutěži, bude soutěž již v tomto ligovém ročníku čítat pouze 12 mužstev. SR 
BSMK projednala a zkalkulovala výši startovného pro soutěže mužů a vytvořila 
pro prezidenty klubů několik variant, obashující doplňkové služby v lize. Dále SR 
BSMK stanovila podobu slavnostního zahájení a ukončení podzimní a jarní části 



ligového ročníku spolu s návrhem Filipa Judy – uspořádat soutěž pro fanoušky. 
Tento bod byl upraven na podnět Tomáše Balabána a je součástí výše 
uvedeného konceptu. Tomáš Balabán a Filip Juda byli pověřeni zajistit partnery 
této soutěže. 

6.	 Filip Juda probere s Radkem Kociánem a Robertem Hájkem otázky v rámci 
školení rozhodčích a aktualizaci systému školení – náměty a dodatky

Vzhledem k nepřítomnosti R. Kociána na zasedání probere Filip Juda tento bod 
osobně s Radkem Kociánem a Robertem Hájkem

Změny v interních řádech

1.    Posledních 6 ligových kol před koncem sezóny není možné provádět hostování 
ani přestupy. Jedná se o změnu pravidla, které platí pouze pro hráče, kteří 
nezasáhli do jarní části sezóny a mají tak právo na přestup nebo hostování v 
jiném klubu.

SR BSMK změnila navrhovaný počet kol z šesti na pět a vzhledem ke schválení 
střídavých startů platí toto pravidlo od sezóny 2011/2012 i pro střídavé 
starty.
	

2.   Projednání bodu “střídavý start hráče”s platností od sezóny 2011/12: Jde o 
možnost superligových klubů využívat hráče z nižších soutěží ligy mužů. Př. 
superligový celek má zájem o hráče ze třetí ligy mužů v průběhu sezóny. Hráč 
tak může střídavě hrát jak svou soutěž za mateřský oddíl, tak i SIMOST 
Superligu, kde bude mít střídavý start. 

Bod byl projednán jako součást aktualizace Soutěžního řádu – viz “Aktualizace 
interních řádů” – bod 2 tohoto zápisu. 

3.	 Návrh pro Sazebník BSMK: Pokuta za pozdně dodané ZoU v případě, že budou 
dodány po 10. v měsíci, a to 20 % z každého zápisu. V případě dodání ZoU o 
více jak měsíc později 50 % z odměny.

Schváleno v jiné podobě – viz Sazebníku pokut a trestů.

4.	 Návrh pro sezónu 2011/12: každý klub je povinen mít logo klubu, znak klubu. 
Důvodem je vylepšení klubové vizualizace, tzv. elektronické klubové karty na 
internetovém portálu BSMK

       Schváleno.

5.	 Návrh na změnu: Původní znění, tj. 4. ŽK v sezóně = stop na 1 utkání, 8. ŽK 
stop na 2 utkání atd., změnit na: stop vždy na 1 utkání

Zamítnuto.



6.	 Návrh osoby a kompetencí komise: M. Fiala – předseda Komise pro bezpečnost, 
úpravu a výstavbu hřišť – stanovit směrnici k náplni práce: objíždění hřišť, 
kontrola sítí, sundávání sítí přes zimu aj.

     
        Zamítnuto.

7.	 Aktualizace pravidla: O odebrání licence rozhodčího nebo delegáta rozhoduje 
Disciplinární komise, příp. odvolací orgán. Komise rozhodčích je pouze 
poradním orgánem.

 Schváleno a zakomponováno do Disciplinárního řádu.

8.	 Návrh Filipa Judy na změnu osoby, která vyplácí rozhodčí. Od sezóny 
2011/12by ji měl být Antonín Schneider, člen SR BSMK a předseda Komise 
oddělení historie svazu a statistik. Důvodem je jednotnost osoby, která vybírá 
zápisy od rozhodčích, aby je zároveň i vyplácel a došlo tak ke zjednodušení 
systému jak pro rozhodčí, tak i pro svaz.

Schváleno.

9.   René Pazdera, Antonín Schneider: Nastavení systému vyplácení odměny A.        
Schneidera za kontrolu zápisů o utkání, které od rozhodčích přebírá za uplynulý 
měsíc.

Systém probrán a schválen. Předseda DK BSMK a předseda OHSaS bude 
vyplácen na základě podepsaného Potvrzení o příjmu z příležitostné činnosti, 
které bude archivovat René Pazdera a na konci roku tyto doklady předá (zašle) 
účetní BSMK.

Personalistika, soutěže a jejich lídři

1.	 Stanovení kompetentní osoby, která se bude věnovat tématice medializace 
SIMOST Superligy prozatimně v regionální televizi (Fatem TV apod.)

   Tomáš Balabán zjistí možnosti vysílání záznamů z ligových utkání SIMOST 
Superligy v   TV RTA a FATEM. Dále se zaměří na BTV1 s   možnosti 
potencionálního vysílání studia malá kopaná, a to z počátku přes jejich 
internetové vysílání. Dále Tomáš Balabán prověří možnost odkupu vybavení na 
vysílání z TV Z1. Filip Juda připraví svazové podklady pro jednání.

2.	 Stanovení kompetentních osob, po jedné pro ligu mužů, žen, juniorů, firem a 
dětských domovů z řad členů SR BSMK. Tito členové řeší modernizaci a novinky 
v soutěži, marketing soutěže pro rozšíření počtu hráčů a týmů (neřeší zajištění 
chodu soutěže, tedy rozhodčí, pronájmy hřišť, přesuny utkání atd., to má na 
starosti STK či jí pověřená osoba).



Filip Juda připraví do březnového zasedání SR BSMK propozice soutěží pro výše 
uvedené kategorie. Rozdělení soutěží dle rozhodnutí SR BSMK v rámci jejich 
modernizace a vývoje:

  Filip Juda: ligy mužů a dětských domovů
  Antonín Schneider: liga ženy
  René Pazdera: liga juniorů
  Tomáš Balabán: liga fierm

3.     Liga firem – nový ročník, potenciální týmy, změny v lize

    SR BSMK probrala působnost týmu SR BSMK v nastávající sezóně. Filip Juda 
zajistí aktualizaci kontaktů na členy týmu SR BSMK v lize firem pro jaro 2011 a 
zašle Antonínu Schneiderovi. Tomáš Balabán a Filip Juda osloví potenciální nové 
týmy pro jarní sezónu 2011. 

4. Předatavení projektu: Tým “MĚSTO BRNO” do Ligy firem BSMK

Filip Juda představil potencionální členy tohoto týmu. SR BSMK schválila tento 
návrh a pověřila Fiipa Judu k jeho realizaci.

5.	 Liga juniorů – oslovení vybraných sdružení, které mají osobu, která vede 
kolektiv dětí a zodpovídá za jejich účinkování v soutěži

V průběhu jara roku 2011 osloví René Pazdera, na základě vypracovaných 
propozic soutěže, základní školy a další sdružení s mládeží pracující, a to v 
okrese Brno-město a Brno-venkov.

Akce roku 2011

1. Filip Juda představil seznam akcí roku 2011, které by BSMK mělo v tomto roce 
organizovat, a to spolu s akcemi národního a mezinárodního charakteru.

   SR BSMK upravila seznam akcí a schválila jej. Následně byl umístěn na 
internetové stránky BSMK v sekci “DOKUMENTY – OSTATNÍ”. Novinkou je 
otevření nového ročníku turnajem v plážové malé kopané a následující společné 
večeři prezidentů  v týdnu před začátkem ligy. Vylepšení v podobě širšího 
spektra akcí se dostane závěrečné sezóny, která bude poprvé letos společná 
pro všechny soutěže – muži, ženy, firmy. BSMK bude pokračovat ve 4. ročníku 
vodní malé kopané, plážové malé kopané premiérově s největší 
pravděpodobností na koupališti “Dobrák” v Králově Poli. Novinkou jsou dva 
velké turnaje – turnaj hospod, barů, kaváren, restaurací a hotelů v podobě tzv. 
GASTRO CUPu a turnaj národnostních menšich, kde by se měli objevit týmy 
světových zemí.



2.	 Liga plážové malé kopané – představení projektu, stanovení kompetentní        
osoby pro komunikaci v případě schválení vzniku soutěže

Původní záměr byl nahrazen dvoudenním turnajem v termínu 27. – 28. 8. 
2011. Filip Juda zarezervuje termín na koupališti “Dobrák” v Králově Poli.

3. GASTRO Cup – představení projektu, stanovení osoby pro grafiku a realizaci 
plakátu a jeho distribuce

Představeno, schváleno. Filip Juda do březnového zasedání SR BSMK vypracuje 
propozice a organizační pokyny pro přípravu turnaje. Pavel Rosenbach vyhotoví 
plakát turnaje – akce pro velikost tisku ve formátu A3 a A4.

4. Žádost člena BSMK Pavla Outraty (RKM Tango Brno) ve věci podpory jim 
pořádané akce – “4. ročník Memoriálu Pavla Outraty”. Přílohou tohoto bodu je 
elektronický dopis žadatele.

SR BSMK projednala tuto žádost. BSMK nepřevezme z kapacitních důvodů 
záštitu nad tímto turnajem, vzhledem k obsáhlemu programu akcí BSMK pro 
rok 2011, ale podpoří turnaj zprostředkováním zapůjčení branek a informačním  
článkem, který bude umístěn na internetových stránkách svazu –  
www.malakopanabrno.cz, tedy dle žádosti člena BSMK. V   případě zájmu 
exhibice Lakýrek nočních klubů dle  textu v žýádosti žadatele je třeba 
kontaktovat přímo Safinu Jamali, jakožto prezidentku klubu.

5.	 Turnaj národnostních menšin – oslovení Centra pro cizince, přátelského kruhu 
členů SR BSMK za účelem rozšíření počtu světových zemí na turnaji, stanovení 
kontaktní osoby

SR BSMK projednala potencionální týmy ze zahraničí. Kontaktní osobou bude 
Filip Juda. Antonín Schneider zjistí možnost spolupráce s organizacemi jejichž 
náplní je práce s cizinci, kteří pobývají na území České republiky.

6. Projednání programu zasedání VH ke dni 26. 2. 2011

Projednáno a schváleno. Filip Juda umístí program na internetové stránky 
BSMK.

7. Tomáš Balabán: Uspořádání turnaje v malé kopané pro kluby BSMK.

Zamítnuto – pro členy BSMK bude pořádat turnaj před začátkem jarní části 
soutěže klub Karlsberg C. F. a BSMK tak nebude organizovat další turnaj a 
stavět aktivitu klubu Karlsberg C. F. na vedlejší cestu.

http://www.malakopanabrno.cz
http://www.malakopanabrno.cz


Ostatní

1. T. Balabán: Nabídka spolupráce pro partnera, 1 x měsíčně článek – prezentace 
vybraných aut včetně fotek + zaslání nabídky i na e-maily členů BSMK + další 
možnosti

	 Filip Juda vypracuje prezentační materiál „na míru“ pro potřeby partnera.

2.	 Focení prezidentů klubů na internetový portál BSMK, VH, oddělení a komise         
aj. – termín – 27. 2. 2011 při zasedání Ligového shromáždění

Schváleno se změnou termínu – focení proběhne v sobotu 26.2.

3.     Zajištění fotografa pro závěrečnou ligy žen a firem – Pavel Rosenbach?

        Zajištěno, bude jim Pavel Rosenbach

4.	 Zvolení osoby, která vyhotoví kartičky pro funkcionáře + informovat o této věci 
na internetu

Filip Juda poslal Pavlu Rosenbachovi grafický náhled kartiček a dopošle mu 
rozměry obalů pro kartičky. Pavel Rosenbach připraví a vytiskne tyto kartičky 
do 25. 2. 2011, aby mohly být předány klubům na zasedání valné hromady 
BSMK dne 26. 2. 2011.

5.	 Pavel Rosenbach: Projednání návrhů členů BSMK, podaných prostřednictvím e-
mailová adresy spravnirada@bsmk.cz  nebo prostřednictvím členů SR BSMK.

Z řad členů BSMK nebyly podané žádné návrhy k projednání SR BSMK.

6. Předložení Výroční zprávy BSMK za rok 2010, účetnictví a doklady budou 
představeny na zasedání valné hromady a na březnovém zasedání SR BSMK z 
důvodu nedokončené uzávěrky účetnictví BSMK ke dni tohoto zasedání SR 
BSMK

	 SR byla seznámena s výroční zprávou. Ta bude ještě doplněna o Turnaj proti 
rasismu, kterého se reprezentační výběr BSMK loni zúčastnil a o „slovo“ 
prezidenta svazu v rámci celoročního zhodnocení sezóny a ekonomický přehled 
organizace, který bude účetní BSMK vyhotoven k 25. 2. 2011.

7. Diskuze, návrhy členů BSMK k úpravám a modernizaci:

a) vybrání jednoho ze 2 log, které BSMK používá, jakožto loga jediného. Petr 
Míček překreslí linku vodorovného (nového) loga na Petrov a zakomponuje 
do nové loga rok založení 1998 (před Petrov)

mailto:spravnirada@bsmk.cz
mailto:spravnirada@bsmk.cz


b) k rekapitulaci utkání na internetových stránkách BSMK přidat místo konání, 
tedy profil rozhodčího posunout vlevo, vpravo vytvořit stejné okénko s 
obrázkem hřiště, adresou a proklikem na  mapu, sloužící jako případný 
orientační bod či popis cesty k hřišti

c) v  rekapitulaci utkání na internetových stránkách BSMK vytvořit proklik ze 
soupisky (po kliku na jméno hráče uvedeného v sestavě nastoupivších osob)
na elektronickou kartu hráče

d) Tomáš Balabán probere s R. Chudobou, předsedou Oddělení PR styl a úroveň 
článků a případnou nabídku pomoci ze strany lingvisty Antonína Schneidera

e) SR schválila, že v případě potřeby bude delegáty na utkání jmenovat DK 
BSMK

f) na březnovém zasedání projedná SR BSMK rozpočet a zajištění akce vodní 
malá kopaná na náměstí Svobody vč. molitanových kvádrů, sloužících jako 
podklad pro hřiště. SR BSMK probere možnosti zajištění generálního partnera 
turnaje – návrhem je autosalon – potenciální partner přes Tomáše Balabána.

g) SR projednala množící se nesportovní chování hráčů vůči soupeřům, 
rozhodčím a funkcionářům. SR odsoudila podobné projevy chování hráčů a  
vytvořila „Chartu BSMK – zásady fair play“, kterou následně umístila na 
internetové stránky BSMK v sekci “DOKUMENTY – OSTATNÍ”. SR BSMK 
pověřila Filipa Judu informovat o této věci prezidenty klubů na zasedání VH 
dne 26. 2. 2011 a následně nechat podepsat prezidenty klubů, v případě 
jejich souhlasu s podporou tohoto projektu, tuto Chartu BSMK. 

h) schválen návrh A. Schneidera: STK BSMK zajistí uspořádání zasedání SR 
BSMK s rozhodčími svazu ještě před začátkem jarní části soutěží

i) Filip Juda vytiskne do březnového zasedání SR BSMK směrnice, které svaz 
vydal a předá je k podpisu členům SR BSMK

j) SR BSMK projednala žádost Lukáše Jurči o výjimku uděleného trestu jeho 
osobě a doporučila Odvolací a revizní komisi zaujmout stanovisko výjimku 
neudělit a ponechat tak trest, o kterém rozhodla DK BSMK.

k) SR BSMK zasedne v neděli dne 27. 2. od 15-ti hodin v salónku restaurace 
Leguana v Brně-Bohunicích ve věci projednání úprav na internetovém portálu 
www.malakopanabrno.cz. Na toto zasedání bude předvolán Petr Míček, člen 
Oddělení internetu. 

http://www.malakopanabrno.cz
http://www.malakopanabrno.cz


Body pro zasedání v jarních a letních měsících roku 2011:

Rozdělení funkcí pro komunikaci pro jednotlivé turnaje – Gastro Cup, 
Národnostní menšiny, DD, SŠ, vodní a plážová malá kopaná

On-line přenos na jednu kameru

Zřízení komise delegátů, v čele s I. Vostrejžem (akce Krištof na rozhodčí – 
posláni členové SR BSMK)

P. Rosenbach, F. Juda: Stanovení termínu pro vytvoření Bulletinu hracích ploch 
ve městě Brně k utkáním MK

Program letního zasedání VH, místo konání, termín, pozvánka lidí z politické 
scény, partneři.

Zasedání srpen 2011:

Představení zaktualizovaného konceptu školení rozhodčích

Předložení případných navrhovaných modifikací v pravidlech BSMK, která 
vychází z pravidel Mezinárodní pravidlové komise malého fotbalu

Projití nově vzniklých interních dokumentů – licenční řád, přestupní řád, 
organizační (stanovení povinností jednotlivých oddělení a komisí) aj.


