
ZÁPIS ZE SCHŮZE ORGANIZAČNÍ KOMISE ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, z.s. 
16. 7. 2020, 17:00 hodin, Pivnice 20 (Prokopova 20, Plzeň) 

 

Přitomni: Michael Sinkule, Michal Běl, Pavel Vodrážka, Michal Repka, David Honomichl, Pavel Kravčík, 

Aleš Hess 

Omluven: Jiří Pelikán, Miloslav Šoltys st. 

 

 

1) Zpráva předsedy OK 
- Informace o vývoji a problémech posledních měsíců 

 

2) Letní liga 
- Informace o fungování, zpětných reakcí týmů 

- V dalších letech tento formát zvážit v jiné podobě – turnajů. 

 

3) Odměny za neodehrané jaro 
- Tvorba rozpisu – STK 

- Navrženo a schváleno vyplacení 6.000 Kč na odměnách pro STK – rozdělí předseda STK 

 

4) Finanční bilance APF 
- Získáno na celý rok od partnerů – sponzorů 83.000 Kč 

 

- Uzávěrka nedohrané sezóny 19/20 

Členské příspěvky: 731.500 Kč 

Výdaje: 436.222 Kč 

Převedeno 71.000 Kč za hřiště na Slavii  

Za podzim 445 zápasů x 200 Kč = 89.000. Záloha byla 160.000 Kč 

Zůstatek na jaro 366.278 Kč (bez případných odměn za neodehrané jaro) 

½ členských příspěvků – startovného 365.750 Kč 

Nezapočteny příjmy od partnerů, výnosy, pokuty, atd. 

Návrh 6.000 Kč – odměny za jaro 

Přeplatek 360.278 Kč 

Rozdělit každému z 95ti týmů = 3.792 Kč / zaokrouhleno 3790/3700 Kč? 

 

Krajský přebor a Pohár APF - uzávěrka v tabulce 

 

- Bilance od 7/2020 

Běžný účet 766.646 Kč 

Odečet Letní liga 61.150 Kč a záloha kraj 40.000 Kč 

766.646 – 101.150 – 360.000 = 305.496 Kč  

Rezervní fond 400.000 Kč + 18.000 Kč 

305.496 (účet) + 418.000 (rezerv. fond) + 71.000 (přeplatek) = 794.496 Kč k 16. 7. 2020 

Finanční stav k  1. 7. 2017 byl 567.438 Kč 



Finanční stav k  1. 7. 2018 byl 687.143 Kč 

Finanční stav k 8. 7. 2019 byl 720.852 Kč (k 1. 7. nebyla vyplacena odměna komise, atd.) 

Výnos na rezervním fondu 

Výnos od 1. 6. 19 – 1. 6. 20 = nyní 4,5% 

Prodloužení rezervního fondu 

Rezervní fond byl prodloužen do 1. 6. 2021, schváleno členy OK 

 

- Nový sponzoring (hosting webu) – Zdarma hosting a další věci, má na starost - Kravčík 

- Plán na budoucí správu HK – do konce roku bude v rámci nového webu (administrace) a 

BÚ vyřešena transparentnost 

 

5) Přeplatek ze sezóny 2019/20 

- Každý tým má přeplatek 3.790 Kč? 

- Co s přeplatkem (týmům předat – mail, osobně, telefonicky) 

- Navrženo a schváleno přeplatku týmům ve výši 3.700 Kč 

 

6) Web – nová tvář 
- Plán jak přejít na nový web – v září bude spuštěn nový web 

Do určitě doby bude fungovat stará administrace, soupisky a poté po uzavření 

podzimních soupisek se přesune do nového prostředí. 

- Návrh na zrušení registraček 

(Jak se budou kompenzovat příjmy za nepředložené OP v rozpočtu?) 

Náklady: Nějaké připojení dat, 2x200 Kč / měsíčně 

Bude se připravovat prezentace a návody na novou administraci webu (návody, video) 

Postupné otevírání eZápisů: Návrh bude první víkend – město, druhý víkend – město, 1. 

třídy…, atd. 

 

7) Nová sezóna 2020/21 (Městské soutěže, Krajský přebor, Pohár APF, Superpohár) 
- Založení nové sezónu v administraci kvůli přestupům – založí Admin - Běl 

- Harmonogram APF pro sezonu 20/21, přidat do propozic  

 

Městské soutěže 

Přihlášky a startovné 6. 8. 2020 

Losování 13. 8. 2020 

Uzávěrka soupisek 31. 8. 2020 

Začátek podzimu 5. – 6. 9. 2020 

Dohrávky 20. – 21. 3. 2021 

Začátek jara 27. – 28. 3. 2021 

 

Krajský přebor a Pohár APF 

Startovné a doplatky 15. 10. 2020 

Uzávěrka soupisek 9. 11. 2020 

Začátek 14. – 15. 11. 2020 

Přestupové okno KP 21. – 31. 12. 2020 

Finále do konce února 2021 

 

- Přidání odměn za vítězství (po přihlášení) pro KP, POH, MS, SUP 

MS se nebude odměna za zrušenou sezonu udělovat 



Přidat odměny po přihlášení/zaplacení zálohy  KP, POH, (Běl) 

Zjistit rozdělení odměny za Superpohár (Sinkule), přidat týmům 

- Vyřešení situace ohledně zápasových a časových trestů 

Převedeno na podmínku, vše opravit na webu 

- Příprava na případnou druhou vlnu – COVID 

Návrh: Kontumace do půl sezóny, dorovnání počtu zápasů, remíza 0:0 bez bodu a 

případně přesunutí na jarní část. Vše s ohledem jak případně druhá vlna bude probíhat. 

- Návrh zrušení hostování město / kraj 

Návrh nyní nepodpořen. Odsouhlaseno pro kraj přestupové okno od 21. do 31. 12. 2020 

Na zrušení hostování, popř. celkové oddělení kraje 

- Připravit koncept (Kravčík), oslovit stávající týmy (Sinkule), oslovit nové týmy (všichni) 

 

 

 

Městské soutěže 

- Nedoplatky – odečtení z případného přeplatku 

- Startovné – navrženo a schváleno 8.000 Kč 
- Úprava propozic – možné přidání peněžního trestu do DŘ, úpravy Běl, Vodrážka 

- Termíny  

- Losování 

- Nové sítě, v současné době roztrhané, děravé – objednávka nových sítí na podzim, až 6x 

- Míče, vybavenost služeb – objednávka nových míčů Select na sezonu 20/21 

 

Krajský přebor 

- Zálohy – neuhrazené zálohy dořešit s týmy (Sinkule) 

- Startovné – pravděpodobně 15.500 Kč, dle přihlášených týmů 
- Termíny a optimalizace herních časů – Finále do konce února 2021 

 

Pohár APF 

- Startovné – stanoveno na 3.700 Kč (pokud bude sponzor, startovné bude 3.500 Kč) 

- Termíny 

- Rozhodčí 

- Formát 27, nebo 36 týmů – Pokus o formát 36ti týmů… vypustit mezi týmy, otevřít 

možnost přihlašování 

- Úprava propozic (dodržování jednotných trenek a štulpen ) – ponechání na pohár 

jednotné dresy 

- Míče, vybavenost služeb  
 

Superpohár 

- Termín 

- Formát SuperCupu 

- Zda ho vůbec letošní rok pořádat (viz. třeba chybí vítěz města) 

- Pro letošní rok je Superpohár zrušen - odsouhlaseno 

 

8) Rozhodčí, služby 
- Současný stav rozhodčích? 



- Nábor? – předat komisi RO 

- Školení a sezení rozhodčích /více než nutné/ 

připravit setkání rozhodčích (Sinkule, Repka, Šoltysové) 

- Služby – hodinová sazba, odsouhlasení, odměny, odsouhlaseno 118 Kč hrubého 

- Rozhodčí – hodinová sazba, odměny (návrh na zvýšení hodinové sazby) – venkovní soutěže 

navýšeno na 160 Kč hrubého 

- Dresy pro rozhodčí – nový partner  

objednat, připravit formát plateb rozhodčích, sponzor (Sinkule, komise RO) 

- Zformulovat pro všechny členy APF stanovisko ohledně chování se fair play vůči hráčům a 

rozhodčím – Alternativní tresty, pásky fairplay, kodex, podpora rozhodčích, video, článek, 

soutěž pro týmy – všichni si připraví návrhy jak situace zkusit vyřešit 

- Úklid – apel rozhodčího na týmy, kapitány – cedule na hřiště - úklid 

 

9) Revize řádů, propozic a stanov 
- registračním řádem 

- přestupním řádem 

- odvolacím řádem 

- disciplinárním řádem 

- soutěžním řádem 

- návrh úpravy stanov 

 

úprava pokut, ŽK – ČK – označení karet dle kódů (Repka) 

úpravu řádů a návrh úpravy stanov řeší Běl, Vodrážka 

 

10) GDPR  

- aktuální počet souhlasů, popř. co se musí udělat pro zobrazování detailu hráče na webu – 

pošle se odkaz týmům pro doplňování, aby v sezóně 20/21 každý měl souhlas. 

Aktualizace GDPR souhlasů (Kravčík) 

- Smlouva mezi APF a Estetica s.r.o. - fyzická správa dat, web, ošetření vztahu mezi 

subjekty (GDPR) – je v této době nutná, nebo nový partner? – zrušeno, smlouva s Estetica 

být nemusí. 

11) Administrace 
- interní mailová komunikace  

Sjednotit a zjistit jak a komu mailovky chodí a kam 

 

12) FIFA Liga – návrh 

- Nová pravidla  

- Dohrání současné soutěže první 4 proti 4 

- Předávání, hraní, velké plátno třeba Raven 
 

13) Diskuze 
 

- Další schůze OK při losování soutěže 13. 8. 2020 

- Turnaje – zkusit vytvořit letní turnaje na další rok místo Letní ligy, která je více časově 

náročná, turnaje formou tříd. 

- Podnět: jak získat mladé lidi do futsalu (všichni) 

- Zrušení poslední stopované minuty v prvním poločase (Kraj, Pohár) - souhlas 



 

 

 

Zapsal:  

 

 

 

Ověřil:  

 

 


