
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY  

BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 

3. 8. - 4. 8. 2014 V BRNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

Mgr. Antonín Schneider 

Ing. Lukáš Vojtek 



1. Zahájení jednání, volba zapisovatele, seznámení s programem. 

 

2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání SR BSMK: 

a) P. Rosenbach dokončil jednání s M. Kunešem ohledně umístění bannerů do horní 

lišty webu BSMK. Prostor pro prezentaci partnerů svazu je připraven. 

b) P. Rosenbach dokončil jednání s V. Trumpešem ohledně osvětlení hřiště na 

Srbské. Osvětlení hřiště bude součástí kompletní rekonstrukce areálu na Srbské, 

která je plánována na srpen 2014. 

c) F. Juda zajistí názvy vítězů ligového poháru v letech 2006 - 2010. M. Kuneš 

vytvoří na webu BSMK v sekci „Soutěže“ podsekci „Ligový pohár“ (umístit pod 

poslední soutěž) a R. Pazdera do ní doplní známé výsledky jednotlivých ročníků 

ligového poháru. 

d) P. Rosenbach zajistí naprogramování funkce „veto rozhodčích“ na webu BSMK.  

e) F. Juda bude pokračovat v jednání se zástupci odboru školství Jihomoravského 

kraje o konceptu založení středoškolské ligy nebo rozšíření středoškolského 

turnaje a možností jejich financování. 

 

3. P. Rosenbach zaktualizuje složení valné hromady na webu BSMK podle aktuálního 

stavu přihlášených týmů na sezónu 2014/2015, který obdrží do R. Pazdery. 

 

4. R. Pazdera projedná s pronajímatelem TCM v Brněnských Ivanovicích možnost 

pořádání zimního turnaje v malé kopané. 

 

5. F. Juda se sejde s J. Károu a probere možnosti rozšíření článků v MF Dnes. 

 

6. R. Pazdera připraví propozice ligy veteránů. SR BSMK odsouhlasila startovné 

v soutěži na 5.000,- Kč na tým (plus registrační a členské poplatky). Ve spolupráci 

s L. Vojtkem dokončí zahájení soutěže na podzim 2014 (upravit zápis o utkání, 

připravit web, přihlášky, registrace, rozlosování). 

 

7. P. Rosenbach připravil revizi nákladů na pronájmy hřišť na základě podkladů od R. 

Pazdery. SR BSMK odsouhlasila postup při revizi pohledávek BSMK vůči AMF. 

 

8. A. Schneider ve spolupráci s M. Kunešem vytvoří do konce srpna 2014 v administraci 

webu BSMK rozdělení rozhodčích na aktivní a neaktivní (viz sekce hřiště). 

  

9. SR BSMK zahájí kompletování výsledků a statistik dřívějších sezón BSMK. R. 

Pazdera oslovil Region Sport a získal výsledky z jejich archivu. A. Schneider zahájí 

rekonstrukci historických statistik na webu svazu. SR BSMK schválila finanční 

odměnu za tuto činnost ve výši 1.500,- Kč měsíčně. 

 

10. P. Rosenbach zajistí doregistrování BSMK k silniční dani do konce srpna 2014. 

 

11. R. Pazdera zjistí možnosti pronájmu kanceláře pro BSMK. 



12. R. Pazdera provede úpravu stanov BSMK s ohledem na nový občanský zákoník a 

zřizování místních sdružení BSMK. Dále zajistí, že na webu BSMK budou 

zaktualizovány všechny dokumenty s ohledem na změnu z občanského sdružení na 

spolek. 

 

13. L. Vojtek vytvoří tabulku zpravodajů v Brně na základě podkladů od F. Judy 

obsahující název městské části, termín uzávěrky tamního zpravodaje, kontaktní osobu, 

e – mail a telefon. Tato bude sloužit k prezentaci BSMK např. před začátkem ligové 

sezóny. L. Vojtek bude zodpovědnou osobou v této věci a popř. zjistí, za jakých 

podmínek je prezentace v jednotlivých zpravodajích možná. 

 

14. SR BSMK vytvořila testy pro rozhodčí pro letní školení. P. Rosenbach připraví otázky 

z mezinárodních pravidel malého fotbalu, konkrétně stran 21 – 40, R. Pazdera připraví 

otázky ze všech zbývajících dokumentů BSMK. 

  

15. R. Pazdera zreviduje loga partnerů (NIKE, EUROPLOTY, JMK) v detailu utkání na 

webu BSMK a v zápisu o utkání. 

 

16. SR BSMK odsouhlasila návrh Jana Nečase propojit reporty s výsledky utkání tak, aby 

vedle detailu zápasu byla ikona s reportem. R. Pazdera spolu s M. Kunešem zajistí 

realizaci úkolu. 

 

17. SR BSMK vyhodnotila účast členů Disciplinární komise jako delegátů utkání a 

rozhodla se vrátit k původnímu modelu, kdy utkání budou kontrolovat pouze členové 

SR BSMK. Dále SR BSMK rozhodla, že zápis delegáta bude doplněn o prostor pro 

ohodnocení rozhodčího a jiná sdělení. 

 

18. R. Pazdera osloví M. Kašpárka, zda je Oddělení PR schopno realizovat reporty 

z utkání pro 3. a 4. ligu. Pokud ano, bude návrh přednesen na valné hromadě. 

 

19. SR BSMK projednala žádost týmu Vyšší princip o přehodnocení zamítnutí žádosti 

hrát soutěžní utkání na hřišti na Pastvinách. Na námitku vedení týmu o bezpečnostních 

zónách u hřiště v mezinárodních pravidlech malé kopané, SR BSMK sdělila, že tato se 

týkají mezinárodních utkání a regionální svazy mohou pravidla upravovat s ohledem 

na svoje možnosti. Navíc hřiště na Srbské projde v srpnu 2014 rekonstrukcí a 

bezpečnostní zóny budou vytvořeny. R. Pazdera osobně navštíví hřiště na Pastvinách a 

přeměří reálné rozměry hřiště. Pokud budou rozměry hřiště alespoň stejné jako na 

Srbské, SR BSMK znovu zváží své rozhodnutí. 

 

20. SR BSMK projednala žádost M. Kašpárka o zvýšení odměny za reporty s tím, že 

odměnu SR BSMK považuje za dostatečnou. 

 

21. R. Pazdera doplní do propozic k ligovému poháru pokutu 500,- Kč za kontumaci 

utkání. 



22. SR BSMK rozhodla, že o nominacích a vítězích TTA bude hlasovat Oddělení PR, 

nikoliv prezidenti klubů. R. Pazdera upraví Soutěžní řád v bodě 17.1 a 17.3. 

 

23. SR BSMK projednala návrh M. Pavlíčka o zavedení finančního hodnocení pro 

rozhodčí, který zamítla. Od nadcházející sezóny však SR BSMK zavede hodnocení 

rozhodčích známkami prostřednictvím kapitánů přímo v zápise o utkání. Dlouhodobě 

špatnými výsledky rozhodčích se bude SR BSMK zabývat a mohou vést ke snížení 

počtu nominací na utkání a snížení odměny pro rozhodčí. R. Pazdera upraví zápis o 

utkání a připraví známkování rozhodčích. 

 

24. R. Pazdera osloví J. Sadílka ve věci přímých přenosů z utkání BSMK. 

 

25. R. Pazdera zajistí obnovení smlouvy se Sokolem Brno I na nastávající sezónu. 

 

26. R. Pazdera zajistí výměnu sítí na hřišti Za Lužánkami a na Chalabalové. 

 

27. R. Pazdera doplní Soutěžní řád v bodě 14.7 tak, že v případě stejného počtu bodů na 

konci sezóny rozhoduje o konečném pořadí vzájemný zápas. Pokud i skoré 

vzájemných zápasů je stejné, rozhoduje vyšší počet branek vstřelených na hřišti 

soupeře. Pokud i zde dojde ke shodě, pokračuje se podle současného znění bodu 14.7. 

R. Pazdera zajistí realizaci tohoto bodu ve spolupráci s M. Kunešem. 

 

28. R. Pazdera zjistí možnosti na trhu v rámci změny bankovního účtu pro BSMK. 

 

29. R. Pazdera zkontaktuje zástupce týmů Habrůvky a Rebešovic ohledně projektové 

dokumentace pro investiční dotaci z MŠMT. 

 

30. R. Pazdera projedná s pronajímatelem hřiště Za Lužánkami možnost zvýšení výkonu 

osvětlení. 

 

31. R. Pazdera projedná s pronajímatelem hřiště na Chalabalové možnosti vyznačení 

brankoviště tenkou čarou. 

 

32. SR BSMK odsouhlasila pro novou sezónu možnost oficiálně odložit utkání jedenkrát 

za sezónu. Další odklady utkání již jsou zpoplatněny podle Sazebníku poplatků a 

odměn (bod 1.8 bude upraven, částka 500,- Kč zmizí a zůstane pouze poplatek za 

pronájem hrací plochy.) To platí pro všechny soutěže vyjma Superligy. R. Pazdera 

podle toho upraví bod 11.5 Soutěžního řádu. 

 

33. SR BSMK rozhodla, že doplní Soutěžní řád a Směrnici o střídavém startu tak, že hráč 

z „A“ týmu mateřského klubu může mít střídavý start pouze do jednoho týmu nového 

klubu.  

 



34. SR BSMK projednala nabídku pojišťovny MetLife. F. Juda odeslal návrh případné 

spolupráce. 

 

35. SR BSMK odsouhlasila, že vítěz ligového poháru se bude vyhlašovat v rámci 

závěrečné sezónního ročníku. 

 

36. R. Pazdera osloví L. Kubíčka ohledně pořádání turnaje ve vodním fotbálku na náměstí 

Svobody. 

 

37. R. Pazdera osloví odpovědnou osobu ze ZŠ Jasanová ohledně možnosti pronájmu 

hřiště pro malou kopanou. 

 

38. SR BSMK vytvořila rozpočet pro sezónu 2014/2015, který představí na zasedání valné 

hromady a předloží jej ke schválení. 

 


