
 

             Generální partner     Hlavní partneři Partner mládeže 

ZÁPIS č. 20 
 

ze zasedání VV PFS za období 2017-2021 dne 25.6.2018 
 

 
Přítomni: pp. Fischer, Ing. Šrámek, Ing. Cigánek, Horčík, Sailer, Vitovský, Mgr. Gruber, 
Šebková 
Omluveni: pp. Ing. Svoboda, Mgr. Beneš, Mgr. Ulrich, Ing. Klíma, Zákostelský 
 
20/01     KONTROLA ZÁPISU 
 
20/02  Cena Václava Drobného  
VV PFS žádá kluby, rozhodčí i celou fotbalovou veřejnost, aby náměty na udělení ceny v soutěžním 
ročníku 2017/2018 byly zasílány na e-mail: fairplay@fotbalpraha.cz.  Návrhy budou vyhodnoceny 
na konci soutěžního ročníku 2017/2018.  
 

20/03   Nadační fond PFS  
06.03.2017 – formulář na poskytnutí příspěvku je uveřejněn ke stažení na http://www.fotbalpraha.cz/fond/     

24.07.2017 – schválené žádosti jsou průběžně vypláceny  

19.09.2017 – návrh na vytvoření dalšího programu pro nadační fond "Fotbal pro život - Srdce pro 
fotbal". 

18.12.2017  - Z Nadačního fondu PFS bylo v roce 2017 vyplaceno celkem 1200 000,-Kč -  z části 
na program “Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ a z části pro kluby, které mají družstva přípravek. 

04.06.2018 – Program “Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ -  pokračuje nadále i v roce 2018 a opět 
budou z části Nadačního fondu PFS, vypláceny kluby, které mají družstva přípravek. 

25.6.2018 – Poskytnutí příspěvku na program „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“  - došly 4 
žádosti 

 
20/04    DOTACE PRO KLUBY  PRO ROK 2017 – GRANT MHMP 
VV PFS na svém jednání projednal finální verzi předloženého návrhu projektu Financování rozvoje 
fotbalu mládeže v Praze na rok 2017 – 2018, který je součástí žádosti PFS o grant MHMP 
I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity). Projekt obsahuje 
všechny kluby PFS (realizátory projektu), které mají zařazeny mládežnická družstva v soutěžích 
FAČR, včetně rozdělení finančních prostředků jednotlivých realizátorů dle schválených kritérií – 
členská základna, družstva v soutěžích a počet trenérů a jejich dosažené vzdělání. Dále projednal 
žádost o grant v programu III.C Sportovní akce celopražského významu v 2. pol. 2017. Oba 
předložené projekty VV jednohlasně schvaluje předložený projekt a ukládá sekretariátu, aby byly 
odevzdány v řádném termínu na podatelnu MHMP. 
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24.7.2017 – VV PFS rozhodl o zřízení databáze trenérů působících v klubech PFS, pro účely 
kontroly při vyúčtování dotací.     

28.8.2017 – Smlouvy pro kluby připraveny k podpisu 

19.9.2017 – dotace pro kluby jsou průběžně odesílány 

9.4.2018   –  kluby zasílají vyúčtování dotace 

14.5.2018  –  zástupci klubů průběžně předkládají vyúčtování dotace   

4.6.2018   –  Poslední kluby předkládají konečné vyúčtování dotace 

25.6.2018 -  PFS připravuje podklady vyúčtované dotace k odevzdání na MHMP 

 

20/05  NOVĚ WEBOVÉ STRÁNKY PFS  

VV PFS navrhuje zřízení nové webové prezentace PFS, včetně systému, který bude propojen s 
databází IS FAČRu.  

18.12.2017 – Nové webové stránky PFS se průběžně připravují. 

01.03.2018 – na 22.VH PFS byl představen návrh nových webových stránek PFS  

09.04.2018 – v řešení GDPR (ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů).  

14.05.2018 – průběžné se zapracovávají připomínky redakce a sekretariátu do finální podoby 
webové prezentace PFS  

04.06.2018 – Nové webové stránky PFS budou prezentovány na Losovacím aktivu – 27.6.2018 

25.6.2018 -  Webové stránky PFS budou prezentovány na Losovacím aktivu – 27.6.2018 a klubům 
předány přístupová hesla do systému   

 

20/06  GRANT MHMP 2018 

VV PFS žádá kluby, aby do 10.2.2018 zaslaly aktuální stav databáze trenérů a členské základny 
k lednu 2018. Tyto údaje jsou potřebné k doložení žádosti o Grant MHMP 2018. Formulář 
k doplnění bude na kluby rozeslán panem Zákostelským.   

12.2.2018 – databáze trenérů a členské základny je ve fázi příprav, data z prozatím došlých se 
zpracovávají. 

VV PFS na svém jednání projednal finální verzi předloženého návrhu projektu Financování rozvoje 
fotbalu mládeže v Praze na rok 2018–19, který je součástí žádosti PFS o grant MHMP I. Systémové 
a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity). Projekt obsahuje všechny kluby PFS 
(realizátory projektu), které mají zařazeny mládežnická družstva v soutěžích FAČR, mají minimálně 
1letou a delší historii výkonu sportovní činnosti ke dni podání žádosti a které v termínu zaslaly 
požadované podklady pro žádost. VV PFS dále projednalo rozdělení finančních prostředků 
jednotlivých realizátorů dle schválených kritérií – členská základna, družstva v soutěžích a počet 
trenérů a jejich dosažené vzdělání. Dále projednal žádost o grant v programu III.C Sportovní akce 



    

 

celopražského významu v 2. pol. 2018. Oba předložené projekty VV jednohlasně schvaluje 
předložený projekt a ukládá sekretariátu, aby byly odevzdány v řádném termínu na podatelnu 
MHMP. 
25.6.2018 – MHMP schválil dotaci pro rok 2018/2019 ve výši 50.000.000,-Kč 

   Dětský fotbalový pohár ve výši 80 000,-Kč. 
 

20/07 ROZPUŠTĚNÍ ODBORNÝCH KOMISÍ 
VV PFS rozpouští ke dni 22.6.2018 všechny jednotlivé komise a zároveň pověřuje členy VV PFS, 
aby na příštím jednání předložili návrhy na nové předsedy pro ročník 2018/2019.   
25.6.2018 – VV PFS navrhl a schválil předsedy odborných komisí pro soutěžní ročník 2018/2019 
DK – pan Mgr. Procházka, KR/KD  – pan Mgr. Ulrich, STK – pan Vitovský, KM – pan Čmelík,  
HK – pan Ing. Svoboda,  LR – pan Mgr. Beneš 
Předsedové komisí předloží na příštím jednání návrhy na členy. 
 

20/08 RS 2017/2018  
VV PFS žádá všechny složky PFS, aby nejpozději do 30.4.2018 zasílaly případné připomínky, 
náměty, nebo podněty do připravovaného RS pro soutěžní ročník 2018/2019.  
VV PFS schválil návrh STK: Soutěžní utkání Přeboru mužů Pražská teplárenská se hrají pouze na 
hřištích s travnatou hrací plochou kromě soutěžních utkání hraných v měsíci březnu a listopadu 
kalendářního roku. V případě, že má klub v areálu stadionu více hracích ploch a rozhodčí utkání 
neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání, lze hrát na vedlejší hrací ploše, za 
předpokladu, že je schválena STK. Vyjímku tvoří družstva, která nemají travnatou hrací plochu, ale 
pouze hrací plochu s UMT. 
 

20/09    OTEVÍRÁNÍ  SOUTĚŽÍ  ROČNÍKU 2018/2019 
Slavnostní zahájení pražské fotbalové sezóny 2018/2019, tzv. Beerfest, se bude konat dne 9.8.2018 
od 18,00 hod. na hřišti SK Viktorie Štěrboholy. 
 

20/10 RŮZNÉ  

•  VV PFS bere na vědomí Listinu rozhodčích pro podzim 2018                                

•  Přebor staršího dorostu -  nemusí být vždy obsazovány 3 rozhodčími  

 

 Příští zasedání VV PFS se koná dne  7.8.2018(úterý) v 16,30 hod.          

      
                                                                                                                Michal Fischer                                                                                                                                                                
                         místopředseda PFS 

  
Zapsala: Vladimíra Šebková         
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